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PRINCIPLES OF INNOVATIVE CHARACTER 

OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION 

 

Radical changes in economic, political and social life of Ukraine greatly 

influenced the character and content of higher education and professional 

training of future specialists. The attempts of our system of higher education to 

integrate into the Euporean educational environment require innovation of the 

approaches and main principles of the process of preparing future professionals. 

The new Law of Ukraine «About Higher Education» (2014) contains 

special articles devoted to the solutions of the problems of improvement of 

future specialists» theoretical basis and practical training. It is concentrated 

on the implementation of new educational paradigm – competence instead 

of now existing knowledge centred paradigm. It also declared the autonomy 

of universities, and this fact increases the university’s responsibility for the 

quality of its graduates. All these require new approaches as well as new 

principles to the organisation of the academic process at universities. 

Problems of innovative character of Ukrainian higher education, its 

modernization and correspondence to European requirements have been the 

subject of research of numerous scientists who investigated different aspects of 

the problems: V. Kremen (general questions of educational reforms in Ukraine), 

I. Ziaziun (pedagogical aspects of higher education), V. Andrushchenko 

(philosophy of education), V. Lugovy (management in higher education, 

information and cultural approach to university teaching), S. Sysoyeva (life-

long education, European standards of professional training), Zh. Talanova 

(European integration, international cooperation) and others. 

As the result of their research activity some principles of innovative 

character of Ukrainian higher educational system have been formulared, but 
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without taking into consideration its integrative potential. That is why the 

aim of this article is to clear out the benefits of the integrative potential of 

Ukrainian higher educational system. 
Before the last educational reforms the main tasks of the post-Soviet 

traditional education were concentrated on the transmitting of knowledge 
from one generation to the next saying nothing about the creation of 
anything new. The whole system of higher education was aimed at 
reproduction of often obsolete knowledge but not creation of one’s own 
product. The widely spread knowledge-centered approach to education 
allowed to fill students’ heads with all sorts of knowledge but did not teach 
them to take decisions and bear responsibilities for their results. At the same 
time constantly changing conditions of modern life require new skills and 
competences from the young generation of students and university graduates. 

The main principles of innovative character of Ukrainian higher 
education are characterised by the following positions: 

 organic unity of the sciences which are concentrated in university 
academic process. This approach assures all-round professional training as 
well as widening students’ outlook upon the world; 

 spread of researches based on interdisciplinary grounds and complex 
education of future specialists; connection of massive teaching with 
individual upbringing which allows to take into consideration student’s 
individual interests, hobbies and inclinations; 

 wide spread of cultural traditions. The university should become a 
stronghold of science, culture, enlightening, high moral and spiritual values 
in its region; 

 tolerant and respect to cultural differences. Breaking of negative 
stereotypes in comprehension of other cultures, readiness for cultural 
dialogue are the main priorities of Ukrainian higher education; 

 broadening of initiative social activity when the university creates 
conditions for social defence of students and educators through the system 
of grants, summer rest camps, encouraging the participation in international 
programmes, support of volunteer movement etc.; 

 shifting of accents from the transmitting of knowledge towards its 
creation which provides prepareness of students to real life and taking 
decisions in non-standard situations. 

Generally educational principles (both didactic and methodical) answer 
the question «How to organise academic process?» but in our case the 
process of teaching at Ukrainian universities can be organised in accordance 
to European standards only if the basic principles of innovative character of 
Ukrainian higher education are implemented, most difficulties on the way to 
reforms in education are overcome and the integrative potential of 
Ukrainian higher educational system is taken into consideration. 
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ ЯК ЗАСОБУ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ 
 

У роботі інтегративний потенціал навчання англійської мови 
розглядається у двох площинах: як можливість педагогічного впливу на 
особистість студента і як засіб підготовки до міжкультурного спілкування. 

Педагогічний вплив освітнього процесу на особистість студента не 
обмежується тільки навчанням, якому зазвичай приділяється достатньо 
уваги з боку науковців, адміністрації вищих навчальних закладів та 
майбутніх роботодавців; не менш важливою є виховна складова цього 
процесу. Багато викладачів вважають, що не варто витрачати час на 
виховання майже дорослої людини: студент на момент його вступу до 
університету вже має власну сформовану шкалу цінностей, пріоритетів, 
ставлень до оточуючого життя, навчання тощо. 

Водночас реалії життя в країнах, мова яких вивчається, часом 
значно відрізняються від наших. Оскільки більшість широковживаних 
лексичних одиниць пов’язана саме з соціальною, повсякденною 
(менше – із науковою чи вузькоспеціальною) сферою спілкування, їх 
активізація в мовленні забезпечує усвідомлення спільності й розбіжностей 
у стилях життя, системах цінностей, нормах комунікативної поведінки, 
етикеті народів, мова яких вивчається. Розуміння таких розбіжностей 
сприяє реалізації виховної функції навчання іноземної мови через 
виховання толерантного ставлення до чужої мови й культури, 
порушення стереотипів щодо носіїв мови, їхнього світосприйняття та 
звичок, сприяє подоланню культуроцентризму, прищепленню навичок 
вирішення спірних питань ненасильницьким шляхом та формуванню 
готовності до життя в полікультурному просторі. 

Звернення лінгвістів до усномовленнєвої комунікації зумовлено 
розповсюдженням та вдосконаленням радіо та телебачення, які 
продемонстрували велику силу «живого слова». Прихильники аудіо-
лінгвального методу, який виник у середині ХХ століття, у слід за  
Е. Сепіром та Л. Блумфільдом, розглядають мову як засіб усної 
комунікації і вважають, що незалежно від кінцевої мети основою 
навчання має бути усне мовлення. 

Кінець минулого століття був зорієнований на комунікацію як мету 
навчання іноземної мови. Постановці комунікативної мети й можливості 
її реалізації значною мірою сприяли результати лінгвістичних досліджень 
(N. Chomsky, A. D. Cohen, D. Crystal), зокрема мовних функцій, 
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функціональних стилів мовлення, їхнього співвідношення з усною та 
письмовою формами літературної мови, функціонально-стилістичної 
співвіднесеності мовних засобів, які обслуговують певні сфери 
спілкування, невербальних засобів тощо. Лінгвістичну основу широко 
розповсюдженого зараз комунікативного методу навчання іноземної 
мови складає переорієнтація з форми на функцію, із лінгвістичної 
компетенції на комунікативну, із мовної правильності на спонтанність 
мовлення. 

Зважаючи на те, що національно-специфічні компоненти культури 

створюють проблеми в міжкультурній комунікації, С. Г. Тер-Мінасова 

виділяє компоненти культури, які треба враховувати в навчанні 

англійської мови як засобу міжкультурного спілкування: 

 традиції (чи сталі елементи культури), а також звичаї й обряди, 

які виконують функцію несвідомого долучення до нормативних вимог, 

що домінують у певний системі; 

 побутова культура, тісно пов’язана з традиціями, саме тому її 

часто називають традиційно-побутовою; 

 повсякденна поведінка (звички представників певної культури, 

зведені в норми поведінки), а також пов’язані з нею мімічний і панто-

мімічний коди, що використовуються носіями певної лінгвокультурної 

спільноти; 

 «національні картини світу», що відображають специфіку 

сприйняття довколишнього світу, національні особливості мислення 

представників тієї чи іншої культури; 

 художня культура, яка відображає культурні традиції того чи 

іншого етносу. 

Виходячи з того, що всі мови й культури рівноправні, жодна мова 

чи культура не повинна зазнавати дискримінації. Навчання англійської 

мови орієнтується на виховання інтересу до культур наших євро-

пейських сусідів, розвиток демократичного суспільства, формування 

відкритості, толерантності й поваги до несхожості й відмінностей. У 

більш широкому європейському контексті вивчення іноземних мов в 

українських університетах спрямоване не лише на розвиток прагматич-

ної компетенції, але й враховує соціокультурний аспект спільноти, у 

якій будуть жити й працювати студенти – майбутні фахівці. 

Спрямованість на розвиток інтегрованих мовленнєвих умінь 

розрахована на те, що вона буде якомога краще узгоджена з цілями та 

змістом фахової підготовки студентів. Навчання макроумінь має сенс 

лише тоді, коли ці вміння розглядаються в природному професійному 

контексті. Ринковий попит на такі вміння ілюструється зростаючою 

тенденцією до використання англійської мови як мови міжкультурного 

спілкування. 
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Проаналізувавши особливості навчання англійської мови як засобу 
міжкультурного спілкування, можна зробити узагальнення: 

1. Для того, щоб здобуті в процесі навчання англійської мови знання 
супроводжувались сформованими навичками міжкультурного спілкування, 
необхідно поєднати мовну обізнаність (структура іноземної мови, її 
схожість та розбіжності з рідною мовою, усвідомлення мовних реалій, 
лексичний запас, сформовані фонетичні навички) із практичним 
володінням певними нормами комунікативної поведінки у відповідних 
життєвих ситуаціях. 

2. Усвідомлення спільності й розбіжностей у стилях життя, системах 
цінностей, нормах комунікативної поведінки, етикеті народів, мова 
яких вивчається, забезпечує активізація в мовленні широковживаних 
лексичних одиниць, пов’язаних з особливостями соціальної, повсякденної 
та професійної сфер спілкування. Нам видається педагогічно доцільним 
і виправданим загострення уваги студентів на лінгвістичних особливостях 
різних стилів мовлення, дотриманні норм комунікативної поведінки з 
урахуванням їхньої відповідності конкретній ситуації, створенні спеціальних 
умов для тренування студентів у виборі адекватної манери спілку-
вання тощо. 

3. Утриманню стійкого інтересу студентів до поповнення свого 
вокабуляру, розширенню знань та набуттю практичних навичок 
використання англійської мови як засобу міжкультурного спілкування 
сприяє робота з неологізмами, загострення уваги студентів на способах 
словотвору, заохочення до пошуку власного варіанта перекладу чи 
пояснення значень новостворених лексичних одиниць. 

У роботі не вичерпуються всі питання щодо навчання англійської 
мови як засобу міжкультурного спілкування. Подальшого дослідження 
вимагають: розробка технології переорієнтації процесу вивчення 
іноземної мови з опанування структури мови, її граматики, часових 
форм тощо до навчання спілкування в міжкультурному просторі; 
принципи впровадження діалогу культур та ін. 
 
 
УДК [378.147.091.33:004.738.5]:811.11 
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доцент кафедри англійської мови, 
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A LOOK AT THE INNOVATIONS IN LEARNING 

TECHNOLOGIES FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHING 
 

The technological innovation system is a concept developed within the 
scientific field of innovation studies. Many technological innovations are 
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emerging each year in all spheres of life and education too. Technology 
innovation is the process through which new or improved technologies are 
developed and brought into widespread use. 

At the beginning of the 21
st
 century the number of technologies 

available for use in language learning and teaching has become very diverse 

and the ways that they are being used in classroom all over the world have 

become central in language practice. 

This presentation offers a different approach to the uses of learning 

technologies in the language teaching. Innovations in learning technologies 

for English language teaching (ELT) start by considering the following 

contexts of language learning primary, secondary and adult learners, 

English for Specific Purposes and English for Academic Purposes, and 

finally the assessment of language using technology. Each level embeds a 

number of real-life case studies into a framework of research. Each category 

shows some of the development technologies are covered. 

We try to introduce innovations in learning technologies for English 

language teaching and to show how they have developed over time and now 

offer possibilities for all of the different subsets of the ELT world. 

The presentation refers to some of the cases studies that are used as the 

basis of language teaching. Teachers of foreign language use various programs 

with a particular focus on technology supported language learning. Materials 

innovation technologies are leading advance materials in education. 

Innovations in learning technologies for English language teaching explain 

how the arrival of digital technologies in the classroom has helped learning. 

Digital tools are central in the field of computer assisted language 

learning (CALL) but are also increasingly a core part of English language 

teaching (ELT) in general. Teachers continue to debate the use of the term 

CALL itself, asking whether it is still relevant. Such scientists as Levy and 

Hubbard making the argument for (2005), while Dudeney and Hockly 

(2012) are rather less convinced. In a world where we increasingly see 

laptops, tablet computers, or mobile phones as the technology of choice, it 

might be argued that we are at a tipping point when this common term will 

soon disappear. A useful definition gave Levy: «the search for and study of 

applications of the computer in language teaching and learning». 

Technology is very much part of language learning throughout the world at 

all different levels. We are as likely to find it in the primary level as much 

as in adult education. 

We no longer need to make the case for computers to be provided in 

education because computers are there in abundance in all their modern 

forms. We may see traditional computers in labs, teachers and students 

walking around with laptops or tablet PCs, and many people will have a 

mobile phone, or smart phone in their pocket that is capable of doing rather 
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more than the mainframe computer that started computer-assisted language 

learning in the 1960s. We recognize that there are many kinds of digital, 

and this is not true everywhere. 

Let’s see what can put teachers off using technology. What is still 

sometimes an issue is the reliability of these technologies for classroom use. 

This can discourage teachers from making use of technology as often as 

they would want to. The fact is in that the teachers are faced with learners 

who may, on the surface at least, appear to be more digitally competent than 

the teachers are. But in spite of that technology can help learners test their 

skills. We can see that digital technologies are ideally placed to help 

teachers working with learners, and learners working independently, to do 

the necessary «languaging» (M. Swain) that makes their language development. 

It’s rare to find a language class that doesn’t use some form of 

technology. In recent years, technology has been used to both assist and 

enhance language learning. 

Further, some technology tools enable teachers to differentiate instruction 

and adapt classroom activities and homework assignments, thus enhancing 

the language learning experience. Distance learning programs can enable 

language educators to expand language-learning opportunities to all students, 

regardless of where they live, the human and material resources available to 

them, or their language background and needs. Shortly, technology continues 

to grow in importance as a tool to assist teachers of foreign languages in 

facilitating and mediating language learning for their students. 

While technology can play an important role in supporting and 

enhancing language learning, the effectiveness of any technological tool 

depends on the knowledge and expertise of the qualified language teacher 

who manages and facilitates the language learning environment. In some 

cases the university administrators have permitted technology to drive the 

language curriculum and have even used it to replace certified language 

teachers. 

But there is currently no definitive research to indicate that students will 

acquire a second language effectively through technology without interaction 

with and guidance from a qualified language teacher. 

As language is one of the most complex of all human activities we 

recognize the pivotal role of a qualified language teacher to incorporate and 

manage the implementation of technology so that it effectively supports the 

language learning experience. 

In conclusion, we can stress that there are plenty of examples of case 

studies, of teachers doing those kinds of activities, so you can see how 

technology can be effectively used to support the language development 

process. 
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ДЛЯ ПСИХОЛОГІВ 

 

Основними психолого-педагогічними та методичними вимогами до 

сучасного заняття іноземної мови для спеціальної мети є комунікативність, 

індивідуалізація процесу навчання, мовленнєва спрямованість завдань. 

Основа для побудови заняття – це сукупність наукових положень, що 

визначають його особливості, структуру, логіку та прийоми роботи. 

Цю сукупність називають методичним змістом. Заняття іноземної 

мови з англійської для спеціальної мети – це закінчений відрізок 

роботи з навчання, упродовж якого здійснюється досягнення певних 

практичних, загальноосвітніх та виховних цілей. Компетентісний підхід 

передбачає подальший розвиток необхідних умінь, які гарантують 

успішне оволодіння англійської для спеціальної мети: подальший розвиток 

усного та письмового мовлення, уміння висловити власну думку, 

здатність до комунікації в професійній сфері, уміння самостійної 

обробки матеріалу, здатність працювати самостійно та в групі тощо. 

Досягнення цих цілей здійснюється шляхом виконання заздалегідь 

спланованих індивідуальних та індивідуально-групових завдань на 

основі засобів і прийомів навчання, які використовує викладач. 

Програмні вимоги до курсу англійської для психологів охоплюють 

такі важливі для майбутніх спеціалістів цієї галузі теми, як історія 

психології, методологічні основи науки, психологія особистості, вікова 

психологія, соціальна психологія та інші. 

Сутність заняття з англійської для спеціальної мети зі студентами-

психологами полягає в його мовній спрямованості на майбутню 

професійну діяльність студентів. Вони вчяться давати визначення 

науці психології як прикладній дисципліні, яка включає вивчення 

розумових функцій та типів поведінки. Студенти вивчають матеріали з 

історії психології, подані у відповідних текстах про видатних психологів 

різних країн світу, додаючи факти, вивчені ними під час занять  

із професійних дисциплін. Загалом тісний зв’язок із професійними 

дисциплінами є постійною складовою занять з англійської для спеціальної 

мети й запорукою отримання бажаного результату. Психологи 

намагаються зрозуміти роль ментальних функцій в індивідуальній та 

соціальній поведінці. Майбутні психологи досліджують такі поняття, 
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як сприйняття, пізнання, емоції, розум, увага, мотивація, особистість, 

міжособистісні взаємини, механізм роботи людської пам’яті тощо. 

Студенти-психологи вивчають проблеми, пов’язані з різними сферами 

людської діяльності та поведінки. 
Слово «психологія» в буквальному сенсі означає «вивчення душі», 

тому багато матеріалів спрямовано саме на вивчення та обговорення 
проблем людської поведінки в незвичайних умовах, які вимагають 
негайного прийняття рішення, уміння відстояти свою думку, захистити 
своє або чиєсь життя тощо. Студенти привчаються перш за все побачити 
психологічну проблему, надати свої коментарі й запропонувати варіанти 
вирішення проблеми. Під час читання та обговорення професійних 
текстів студенти намагаються знайти відповіді на питання, які їм 
доведеться вирішувати в професійній діяльності – причини, які змушують 
людей обманювати, причини людської агресії, як люди створюють думку 
про одне одного й світ навколо, що може вплинути на індивідуальну 
поведінку в певній ситуації, механізм створення стереотипів тощо. 
Також студенти навчаються надати допомогу людині, яка потребує 
психологічної підтримки. В уявних ситуаціях вони мають знайти 
правильні слова для людини, яка втратила близьких, роботу, мала 
переселитися в іншу місцевість через воєнні дії. Необхідність продумати 
заздалегідь, як ефективно спілкуватися з людиною з фізичними вадами 
або жертвою насильницької діяльності, може стати стимулом для 
подальшого набуття професійної майстерності у свій галузі. Важливим 
моментом є обґрунтування власного ставлення до проблеми, висловлення 
особистої думки та формування громадянської позиції. 

При цьому вирішується основне завдання занять з англійської для 
спеціальної мети – розвиток навичок пошукового та оглядового читання, 
переклад оригінальних фахових матеріалів, накопичення лексики, необхідної 
для подальшого читання, обговорення та спілкування на професійні теми. 
 
 
УДК 378.14:811.161.2 

Денищич Т. А., 
канд. пед. наук, доцент кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, 
Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 
 

ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ 
 

В умовах сучасної освіти формування риторичної компетентності є 
важливою складовою підготовки сучасних випускників, оскільки фахівці 
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нової генерації повинні володіти живим, ефективним, переконливим 
словом як інтеграційною ознакою професійної майстерності. 

Проблемі формування риторичної компетентності особистості присвячено 

праці Л. Горобець, О. Горошкіної, Н. Голуб, Л. Мацько, В. Нищети, 

Г. Онуфрієнко, Я. Прядної, М. Пентилюк, О. Ранюк. Учені стверджують, 

що будь-яка професійна діяльність, спрямована на роботу з людьми, 

зокрема майбутніх політологів, вимагає гнучких, універсальних знань, 

умінь і навичок у сфері професійного та міжособистісного спілкування, 

впливу на людей засобами вербальної й невербальної комунікації. 

Аналізуючи особливості сучасної риторичної підготовки майбутніх 

фахівців, учені виділяють такі вміння й навички студентів, що складають 

основу формування риторичної компетентності: 1) володіти полемічним 

мистецтвом, етичною культурою конструктивного діалогу та полілогу; 

2) володіти технікою оратора й виробити власний ораторський стиль; 

4) розуміти й виявляти риси національної специфіки виступів. Із цього 

випливає, що ораторська компетентність передбачає вміння вільного 

володіння всіма формами усної комунікації та вміння вербальними й 

невербальними засобами спілкування впливати на слухачів. 

Ефективне формування риторичної компетентності студентів передбачає 

врахування сучасних підходів, закономірностей у мовній освіті, 

традиційних і інноваційних принципи навчання, запровадження  

сучасних методів і прийомів навчання. 

Останнім часом ключовим поняттям у вітчизняній лінгводидактичній 

теорії й освітній практиці є виділення основних підходів до процесу 

навчання студентів. Вивчення дисципліни «Українська мова за професійним 

спрямуванням» ВНЗ реалізує такі основні підходи до навчання 

української мови: комунікативно-діяльнісний, функційно-стилістичний, 

культурологічний, особистісно-зорієнтований, проблемний, проектний. 

Останнім часом дедалі більшої актуальності набуває врахування 

текстоцентричного підходу, який, на нашу думку, є найефективнішим 

у формуванні риторичної компетентності, оскільки в основі міститься 

постійна увага до слова, тексту. Текстоцентричний підхід до навчання 

української мови дозволяє органічно поєднати засвоєння структурно-

семантичних ознак тих явищ, що вивчаються, а також сприятиме 

формуванню в студентів-політологів на підґрунті здобутих знань зі 

стилістики, лінгвістики тексту, теорії літератури, культури мовлення 

практичних умінь і навичок з риторики, необхідних у майбутній 

професійній діяльності, зокрема: сприймати й відтворювати чужі та 

будувати власні усні й писемні висловлювання; визначати нормативне 

використання мовних засобів у текстах різних стилів мовлення; 

оцінювати текст із погляду його змісту, форми, задуму й мовного 
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оформлення; визначати роль і доречність використання в тексті 

стилістично забарвлених лексичних, фразеологічних засобів мови, 

їхню стилістичну функцію; оцінювати прочитане, висловлювати 

власну думку; добирати цікаві, переконливі аргументи на захист своєї 

позиції, у тому числі із власного життєвого досвіду; готуватися до 

виступу: вибрати тему, скласти текст, проаналізувати його, виступити, 

зібрати відгуки, тобто вивчити ефективність; проектувати діалог, 

ураховуючи ситуацію, що вимагає дотримання ділового етикету; 

написати цей діалог; обґрунтувати вибір засобів; провести рольову гру 

(наприклад, розмова по телефону); переказувати прослуханий текст 

художнього, наукового чи публіцистичного стилів мовлення тощо. 

Теоретичною основою розробки й обґрунтування процесу розвитку 

комунікативних умінь і навичок є закономірності навчання, що 

традиційно розглядаються як об’єктивні, стійкі та істотні зв’язки в 

навчальному процесі, що зумовлюють його ефективність, зокрема  

відображають взаємозв’язки між діяльністю викладача, студентів та 

змістом навчання. Ми виокремлюємо такі закономірності формування 

риторичної компетентності: постійна увага до матерії мови, її звукової 

системи; розуміння семантики фахової лексики одиниць; оцінка  

виражальних можливостей рідної мови; розвиток мовного чуття, дару 

слова; випереджувальний розвиток усного мовлення. 

Окреслені закономірності впливають на визначення принципів навчання. 

Принципи характеризують як основні, вихідні, теоретичні положення, 

що визначають вибір методів, прийомів, інших засобів навчання. 

Спираючись на дослідження українського методиста Н. Голуб, виділяємо 

три групи принципів, що покладено в основу курсу риторики: 

1) ключові принципи системи освіти (гуманізація, гуманітаризація, 

демократизація, національне спрямування, безперервність), відповідно 

до яких людину розглядаємо як неповторну унікальну цілісність, активну, 

творчу й вільну національно свідому особистість, що прагне само-

розвитку й самоактуалізації; 2) загальнодидактичні (науковості, систематичності 

й послідовності, наступності й перспективності, зв’язку теорії з 

практикою, наочності, доступності, свідомості тощо); 3) специфічні 

(культуровідповідності, стимулювання самостійності й творчості, пріоритету 

практики, емоційності, гармонізуючого діалогу, активного сприймання, 

еврестичності, «живої» комунікативності, новизни). 

Не менш важливими елементами у формуванні риторичної 

компетентності є методи та прийоми навчання. Метод – це 

впорядкована сукупність методичних прийомів, дій та операцій, за 

допомогою яких організовується навчальна діяльність студентів і 

процес засвоєння знань. Серед методів навчання надаємо перевагу 
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теоретико-інформаційним (діалогічно побудований усний виклад матеріалу, 

консультування, розповідь, пояснення, дискусія, демонстрація, аудіо-

відеодемонстрація), практико-операційним (метод вправ, метод гри, 

моделювання й аналіз комунікативних ситуацій), пошуково-творчим 

(кейс-метод, метод «мозкового штурму», метод PRES-формули та інтерв’ю). 

Подану класифікацію ми розширюємо, додаючи ще контрольно -

корекційну групу методів (метод самостійної роботи, тестування, 

методи усного (повідомлення, спостереження) та письмового (тести, 

твори, диктанти, реферати) контролю. 

В основу прийомів вивчення української мови покладено використання 

дидактичних засобів – знарядь, що забезпечують результативність 

процесу викладання й учіння. Успішність процесу розвитку риторичних 

умінь і навичок значно залежить від удалого вибору засобів навчання – 

матеріальні та ідеальні об’єкти, що залучаються до освітнього процесу 

як носії інформації та інструмент діяльності педагога і студентів. Для 

методики формування риторичних умінь і навичок майбутніх фахівців 

з історії важливе значення має дидактичний матеріал, який повинен 

відповідати таким вимогам: а) текстова основа; б) професійне спрямування; 

в) бездоганний стосовно норм літературної мови, лексико-стилістичного 

багатства української мови; в) розвиток комунікативних умінь і навичок. 

Одним із найважливіших завдань у викладанні української мови 

професійного спрямування є вдале поєднання дидактичного матеріалу 

й наочності з технічними засобами навчання. 

Усі проаналізовані лінгводидактичні засади формування риторичної 

компетентності повинні виступати не ізольовано, а у взаємозв’язку, 

доповнюючи й зумовлюючи один одного. 

 

 

УДК 811.111:378.147 

Остафійчук О. Д., 

викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ GENERAL ENGLISH 

СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

Інтеграція України до світового освітнього простору вимагає 

певних змін і, відповідно, модернізації управління системою вищої 

освіти й розбудови системи та шляху розвитку. Викладання іноземних 

мов на немовних спеціальностях має особливе завдання, яке полягає не 
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тільки у вивченні професійної лексики й читанні відповідних текстів, а й 

у здобутті навичок, які характерні для студентів факультетів іноземних 

мов. 

Вивчення англійської мови для студентів нефілологічних спеціальностей 

починається з опанування програми англійської мови для загально-

освітніх цілей і соціалізації (General English). Це вивчення граматики, 

розвиток комунікативних навичок, читання творів публіцистичного й 

художнього стилів. Головним моментом є врахування академічних 

годин, які закладаються в навчальних планах і програмах. Особлива 

увага повинна приділятися інноваційним методам, підвищенню стандартів, 

практичному спрямуванню навчального матеріалу, широкому використанню 

інформаційно-комунікативних технологій тощо. Вивчення іноземної 

мови триває протягом усього періоду навчання студентів у бакалавраті 

та має включати нормативний курс іноземної мови на відповідному 

рівні й поглиблений курс іноземною мовою на комунікативно 

достатньому рівні. 

Суспільний запит сьогодення та курс України на євроінтеграцію 

додають нових аспектів пошуку ефективних методик навчання іноземної 

мови. Знання іноземної мови є необхідною передумовою для входження 

освіти України до єдиного європейського та світового освітнього й 

наукового простору. Схвалена указом Президента України від 25 червня 

2013 року Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 роки визначає основні напрями, завдання й механізми реаліза- 

ції державної політики в галузі освіти. Важливим пріоритетом є 

«впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що 

забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність 

та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності 

в інформаційному суспільстві». Оптимізація процесу навчання іноземним 

мовам на немовних спеціальностях є нагальною суспільною потребою 

в підготовці конкурентоспроможних фахівців. 

Тому у викладанні іноземної мови акцент переміщується на  

професіоналізацію навчання, використання студентами іноземної мови 

як інструмента майбутньої професійної діяльності та професійного 

пізнання. 

У межах цього підходу вже на початковому етапі вивчення 

загальної програми здійснюється урахування потреб студентів у 

вивченні іноземної мови, які пов’язані з особливостями майбутньої 

професії або спеціальності. На початкових етапах викладається  

переважно на перших-других курсах вишів, студенти ще не мають  

досвіду практичної професійної діяльності, не володіють значним  

обсягом знань зі спеціальних дисциплін. Викладання іноземної мови 



14 

тому зводиться до передачі студентам знань у системі мови для 

подальшого використання в професійній діяльності, де мова набуває 

вже ролі інструмента для набуття й у вдосконалення інших  

професійних знань і навичок. 

Важливими елементами загальноосвітньої англійської мови є: 

 мовні явища в межах курсу загальноосвітньої англійської мови 

як частини однієї мовної системи; 

 потреби студентів у майбутній професійній діяльності не  

обмежуються спілкуванням на професійні теми; 

 оволодіння загальноосвітньою англійською мовою здійснюється 

в контексті широкопрофільних орієнтацій та спрямовується на 

розвиток таких рис особистості, як здібності проведення аналізу, 

синтезу та узагальнення інформації. 

Необхідність спілкування іноземною мовою не викликає заперечень, 

оскільки без володіння іноземною мовою повноцінний обмін науково-

технічною інформацією неможливий, і потребує збільшення кількості 

годин, які відводяться на курс іноземної мови за рахунок внесення змін у 

навчальні плани не лише на загальний курс, але й на професійний аспект. 

 

 

УДК 378.09.33:811.111[047.22-057.875] 

Парсяк О. Н., 

старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

 

Розширення Європейського Союзу привело до радикальних змін у 

сфері вищої освіти. Створення Європейського простору вищої освіти 

висуває складні вимоги щодо виконання завдань зі зростання мобільності 

студентів, більш ефективного міжнародного спілкування, доступності 

до інформації та більш глибокого взаєморозуміння. Студентам варто 

надавати ширші можливості для розвитку мовної компетенції та 

стратегії, які їм необхідні для ефективної участі в процесі навчання й у 

ситуаціях професійного спілкування. Навчальна програма для старших 

курсів є фундаментом для навчання, що відкриє в майбутньому шлях 

до міжнародних професійних можливостей, для задоволення конкретних 

комунікативних потреб, що необхідно для їхньої майбутньої професійної 

діяльності. 
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Вивчення англійської мови у вищому закладі освіти є набуттям 

знань та мовленнєвих умінь у їх взаємодії. У ході практичних занять 

стимулюється самостійність студентів, створюються умови для розвитку 

критичного мислення, уміння вирішення проблем, презентації нових 

ідей. Важливим також є вміння висловлювати своєї думки англійською 

мовою, оцінювати події, факти, наводити аргументи, робити висновки. 

Студенти старших курсів беруть участь у конференціях, тож є 

необхідність підготувати повідомлення-презентацію. 

«Словник сучасної англійської мови» Лонгмана визначає поняття 

«презентація» як «an event at which a new idea is described and explained». 

Словник-довідник англійської мови (Оксфорд) стверджує: «Presentation 

is a demonstration or display of materials, information, etc.». 

На думку А. Д. Климентенко, М. Л. Вайсбурда, В. С. Цетліна, 

презентація є різновидом монологічного підготовленого мовлення. 

Презентація, яку готує студент старшого курсу, є професійно 

спрямований монолог. На цьому етапі навчання виникає професійний 

інтерес до застосування англійської мови в майбутній професійній 

діяльності. Студенти прагнуть до активної творчої діяльності. 

У процесі роботи над презентацією опрацьовується матеріал 

підручників, статті, монографії, ведеться пошукова робота в Інтернеті. 

Студенти спеціальності «Екологія» з цікавістю беруть участь у 

міні-конференціях, присвячених видатним датам екологічного календаря. 

Готуючи презентації-доповіді, студенти узагальнюють вивчений матеріал, 

звертають увагу на нагальні проблеми захисту довкілля, наводять нові 

статистичні дані, складають план тексту. Така робота пов’язана з 

майбутньою спеціальністю. 

Представлена до уваги аудиторії презентація коментується слухачами, 

вони ставлять запитання, уточнюють деталі, виникають дискусії. У 

природній ситуації спілкування відбувається вільний обмін думками 

англійською мовою. Ми також рекомендуємо дотримуватися рекомендацій 

щодо тактики публічного мовлення, заздалегідь підготувати аудіо- й 

відеообладнання; продумати перші фрази презентації, щоб уже з 

перших хвилин зробити яскраве повідомлення; інформацію подавати 

лаконічно; надавати детальні відповіді на запитання; у фіналі 

подякувати присутнім за увагу. 

У процесі формування професійного інтересу до вивчення англійської 

мови треба враховувати психологічні особливості студентів старших 

курсів. Тематика має відповідати їхнім професійним інтересам. Правильна 

організація тактики публічного мовлення сприяє ефективності сприймання 

матеріалу, що презентується. Зазначені вище рекомендації допоможуть 

розвивати мовну, прагматичну та міжкультурну компетенції студентів 

та їхню здатність до самостійної роботи. 
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УДК 378.147.091.33:811 

Пішеніна М. В., 

старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 
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ВИВЧЕННЯ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ 

КУЛЬТУРУ ТА КУЛЬТУРИ ЧЕРЕЗ МОВУ 

(ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ) 

 

Вивчення будь-якої іноземної мови є неможливим без вивчення й 

культурних аспектів, що стосуються народів, для яких ця мова є 

рідною. Жива мова насамперед існує серед носіїв, і вивчення мови без 

вивчення особливостей середовища її використання, тобто самої країни (її 

географії, населення, культури, історії), перетворює її на пасивну мову, 

що позбавляє студента можливості користуватися іноземною мовою в 

повсякденному житті. 

Відповідно до завдань навчання іноземної, зокрема турецької мови, 

перед викладачами стоять завдання одночасного вивчення суспільного 

й культурного життя країни, мова якої вивчається. Викладання турецької 

мови у вищих навчальних закладах реалізується разом із вивченням 

культури, етнології та історії турецького народу, економічної й 

фізичної географії Туреччини, турецької літератури та фольклору тощо. 

Часто ці аспекти представлені окремими самостійними дисциплінами, 

а іноді студенти мають можливість отримати ці знання на уроках 

лінгвокраїнознавства. Якщо ж навчальний план не дозволяє цього, то 

можливе впровадження елементів лінгвокраїнознавства в практичні 

заняття з турецької мови. Також важливим є й те, що одночасне 

вивчення культурного, громадського, економічного життя, а також  

історії та етнографії носіїв мови спрямоване на те, щоб полегшити 

розуміння особливостей вживання тих чи інших мовних форм, додаткових 

смислових навантажень, політичних, культурних, історичних та додаткових 

характеристик слів і мовних конструкцій. 

Лінгвокраїнознавство є одним із розділів практичного курсу іноземної 

мови. Під час складання програми вивчення турецької мови як  

дисципліни для студентів нефілологічних спеціальностей до неї вносяться 

елементи лінгвокраїнознавства, що включають у себе етнічну й  

культурну специфіку практичного мовного спілкування. Це необхідно 

для більш повної реалізації завдання розвитку комунікативної  

компетенції студентів, які вивчають турецьку мову як іноземну. 
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Якщо звернутися до теоретичних і методологічних основ лінгво-

країнознавства як дисципліни, то потрібно зазначити, що як окрема 

дисципліна у викладанні мови як іноземної лінгвокраїнознавство 

вперше виділяється в праці Є. М. Верещагіна і В. Г. Костомарова. 

Об’єктом навчання на заняттях з лінгвокраїнознавства є єдність  

географічного, соціально-громадського, етнографічного й культурного 

елементів. 

На сьогодні в методиці викладання іноземної мови, зокрема турецької, 

лінгвокраїнознавство є одним з аспектів, у якому предметом дослідження 

є прийоми ознайомлення студентів, які вивчають мову, із новою для 

них сукупністю інформації й відомостей про країну через мову, що 

вивчається. Отже, вивчаючи культуру, історію, географію країни, студенти 

розвивають навички перекладацької діяльності, уміння розуміти 

й працювати з фразеологічними одиницями та стійкими мовними  

конструкціями, збагачують лексичний запас. 

Практичні заняття з іноземної мови, крім мовних аспектів, можуть 

включати в себе такі розділи лінгвокраїнознавства: географічні особливості, 

культуру, суспільно-політичне й економічне життя Туреччини. Необхідно 

пам’ятати про те, що в процесі викладання лінгвокраїнознавства 

викладачі повинні ставити за мету сформувати в студентів, які 

вивчають турецьку мову, лише позитивне ставлення до Туреччини.  

Для цього з особливою увагою підбираються автентичні тексти та 

завдання, що відображають дійсне життя та побут турецького народу. 

У процесі практичних занять з турецької мови студенти пізнають усю 

реальність крізь призму мови. Мова є провідником, важливою ланкою 

в осягненні всієї інформації про країну, мова якої вивчається. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що в процесі вивчення турецької 

мови паралельне вивчення культури, історії, етнології турецького 

народу, безумовно, забезпечить посилення комунікативно-пізнавальної 

мотивації студентів, розширить їхній загальнокультурний кругозір, 

що, у свою чергу, дозволить урізноманітнити прийоми й форми робіт і 

завдань. Упровадження в заняття з турецької мови принципів лінгво-

країнознавства сприяє підвищенню мотивації, активності студентів  

як на заняттях, так і в процесі самостійної роботи, що матиме 

відображення в необхідності отримувати теоретичні знання й оволодівати 

практичними й комунікативними вміннями та навичками. Можна 

сказати, що лінгвокраїнознавчий підхід у процесі вивчення турецької 

мови сприяє збагаченню знань про Туреччину, різні сфери життя 

турецького суспільства, а це, у свою чергу, слугує джерелом для 

мовної та розумової діяльності студентів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Розвиток сучасного суспільства вимагає від вищої школи підготовки 

високоосвічених спеціалістів, здатних до прийняття нестандартних 

рішень. За умовами Болонської декларації в процесі навчання 

зменшується частка прямого інформування студента й розширюється 

застосування інтерактивних форм роботи студента під керівництвом 

викладача, тож у сучасній вищій школі частка самостійної праці, 

самоорганізації, самоосвіти студентів поступово збільшується. Залежно 

від місця й часу проведення, характеру керівництва з боку викладача 

та способу контролю за результатами існують такі види самостійної 

роботи студентів під час вивчення англійської мови: 

– самостійна робота під час основних практичних занять; 

– самостійна робота під контролем викладача у формі планових 

консультацій, творчих контактів, заліку; 

– позааудиторна самостійна робота під час виконання студентом 

домашніх завдань навчального і творчого характеру. Метод самостійної 

роботи використовується в різних видах навчальної діяльності. 

Для прикладу: 

– позааудиторна робота з автентичною чи фаховою літературою; 

– робота з автентичною чи фаховою літературою на заняттях. 

Працюючи з автентичною чи фаховою літературою іноземними мовами, 

ставиться за мету набуття вмінь здобувати необхідну інформацію без 

викривлень технічного змісту. 

Робота зі статтею, наприклад, може включати такі етапи: 

1) розуміння завдання; 

2) оглядове читання всієї статті; 

3) ідентифікація інформативного тексту; 

4) читання ідентифікованих частин зі здобуття мовної інформаці; 

5) інформаційно-смисловий аналіз та запис потрібної інформації 

засобами рідної чи іноземної мови. 

Працюючи з періодичними виданнями іноземними мовами, бажано 

більше уваги приділяти коротким пошуковим завданням: виписати 

фахову лексику, проаналізувати назви статей, скласти оголошення за 
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зразком, скласти план статті, що зацікавила, виписати та 

проаналізувати рекламні слогани та створити свій тощо. Метод 

проектного навчання спрямований на досягнення прогнозованих 

результатів самостійної роботи. Метод проектів дозволяє органічно 

інтегрувати знання студентів із різних галузей навколо вирішення 

однієї проблеми, дає можливість застосувати отримані знання на 

практиці, генеруючи при цьому нові ідеї. Використання цього методу 

недоцільне та неможливе без чіткого визначення дидактичних завдань, 

які студенти вирішують у навчальній діяльності за різними типами 

проектів. Проект цінний тим, що в ході його виконання студенти 

вчаться самостійно здобувати знання, набувати досвіду пізнавальної та 

навчальної діяльності. Проектна методика характеризується високою 

комунікативністю й припускає вираження студентами власних думок, 

почуттів, активне їх включення в реальну діяльність, прийняття 

особистої відповідальності за просування в навчанні. Використання 

комп’ютерної техніки зумовило появу нової форми організації 

навчального процесу – роботи з пошуковими системами Інтернету. 

Мережа Інтернет – це необмежений доступ до великої кількості 

мовного та країнознавчого матеріалу, детального опису новітніх 

технологій, інновацій, можливість постійно підвищувати рівень володіння 

мовою. Метою самостійної роботи з такими системами може бути: 

формування вміння самостійно підібрати матеріал за визначеною темою; 

опрацювання теоретичного матеріалу; уміння вирішити практичне 

завдання зі свого фаху та розвиток навичок аргументації та складання 

логічно пов’язаного повідомлення за запропонованою або самостійно 

обраною темою. Сьогодні існує низка комп’ютерних програм для 

вивчення, розвитку та вдосконалення знань, умінь та навичок  

студентів. Усі ці програмні продукти можна розподілити на чотири 

основні категорії: 

1) електронні словники (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman 

Dictionary, Macmillan English Dictionary та інші), що надають 

можливість швидко знаходити слово з усіма його значеннями та  

можливими граматичними формами, прослуховувати озвучену транскрипцію 

та розглядати приклади речень із цим словом, щоб краще зрозуміти 

його значення в різних контекстах. Їх можна активно застосовувати 

для самостійної роботи з текстом, аудіо- та відеоматеріалами тощо; 

2) електронні перекладачі, що дозволяють перекладати великі 

тексти (Prompt, Magic Goody та інші), хоча вони не завжди дають 

переклад, що відповідає всім синтаксичним та стилістичним нормам 

мови, проте можуть застосовуватись студентами для самостійної 

роботи з текстом (для отримання головної думки тексту); 
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3) програми для вивчення іноземної мови, орієнтовані на свою 

аудиторію та рівень володіння мовою, вони можуть активно 

використовуватися на різних етапах роботи з лексичним та  

граматичним матеріалом; 

4) програми для тестування з іноземної мови (електронне тестування з 

TOEFL, IELTS та інші) слугують для перевірки та контролю знань, 

визначення загального рівня володіння іноземною мовою. 

Отже, організація самостійної роботи студентів під час вивчення 

іноземної мови дозволить сформувати навички самостійної діяльності 

студента, розвинути навички самоосвіти та прагнення до професійного 

самовдосконалення, виробити здатність самостійно приймати обґрунтовані 

рішення. Застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій 

є надзвичайно ефективним засобом в організації самостійної роботи 

студентів і заслуговує широкого використання. 
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SELF-STUDY WORK AND AUTONOMY OF THE ESP STUDENTS 

 

Now ESP teaching has become the main strategic goal of language 

teaching at the university. It establishes the link and cooperation with other 

disciplines to provide a better teaching process and understanding of the 

tasks that students need to carry out in their professional spheres. Many 

researchers like Robinson, Dudley-Evans and others state that ESP is goal-

directed as students strive to learn the language not only because they are 

interested in the target culture and people of the country which language 

they study, but also because they need it for their further professional 

activity, mainly to read and understand special authentic literature, to 

exchange professional knowledge, to use e-communication, etc. The 

possibility of getting a well-paid job, maybe, with an international 

company, can also become a good motivation for learning the language. So 

the teaching process nowadays is centered more on obtaining professional 

competences and cultivating and promoting the students’ ability to use the 

language in the professional sphere. 

In ESP teaching, two notions which are closely connected are «self-

study» and «learner autonomy». Autonomy means the students’ ability to 

function independently and take a certain responsibility for their own 
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learning progress and development. Students see this independence as a 

challenge and a positive educational experience which, in reality, allows 

them to develop skills of reflective self-management. For C. Rathbone, the 

autonomous learner is «a self-activated maker of meaning, an active agent 

in his own learning process». 

Indeed, while organizing the learning process, students must be able to 

identify their needs and set the objectives themselves, plan and organize 

their timetable, search for appropriate learning materials and evaluate the 

progress they have achieved. What is really important is that they develop 

such traits of character essential for career success, as responsibility, strong 

will, self-discipline and persistence. The habit of self-studying can allow 

students to get adjusted to new real-life situations that arise outside the 

classroom, or after finishing the ESP course, and to implement the acquired 

knowledge and skills more efficiently and fluently. 

Though some experts believe that self-study foresees learning without 

anybody’s instruction and supervision, in our opinion, it doesn’t mean a 

complete rejection of teacher’s help, especially when we deal with learning 

foreign languages. Students, working on their own, can apply to the teacher 

when they encounter certain difficulties which they can’t cope with. The 

teacher monitors the situation and offers clarification where necessary. In a 

teacher-student relationship, the teacher performs the role of a counsellor or 

an advisor who gives a student a helping hand (to let him stay afloat). 

Knowing the students’ weaknesses and strengths and taking into 

consideration their learning styles, a teacher can offer a wide range of 

classroom activities to encourage their autonomous behavior and further 

self-study. These may include making a poster or a Powerpoint presentation 

or some project work, which may be truly called a bridge to independent 

learning. Test-Teach-Test (TTT) approach may be also used as the teacher 

doesn’t get involved in doing the task and the students have to cope with it 

themselves. Self-evaluation tasks or tasks for self-control can also show the 

students their progress and the necessity for them to review the material again. 

There are plenty of audio and audio-visual resources aimed at mastering 

students’ listening comprehension skills even outside the classroom. 

Numerous on-line dictionaries and language websites, like «BBC Learning 

English» or «LearnEnglish» (introduced by the British Council) are 

designed to help self-study students. 

An easy access to high-technology products and on-line resources makes 

language learning process more interesting, cognitive and efficient. So students 

can achieve the educational goals much quicker and in a more comfortable for 

them mode. The most important thing for them is that they should have a clear 

understanding of what they need and what they can do for it. 
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

 

Інтенсивний розвиток міжнародних контактів та тісна співпраця з 

Європейським Союзом значно впливають на всі сфери розвитку 

української науки, економіки, політики, спорту та ін. Усі зміни, які 

сьогодні відбуваються в системі вищої школи України, спрямовані на 

створення єдиного освітнього простору. Мета цих змін – підготовка 

фахівця, здатного до активної творчої діяльності, самореалізації, 

самостійності, конкурентоспроможності, професійної мобільності, а 

також високого рівня володіння іноземною мовою в професійно-

трудовій сфері, адже без цих знань неможливо долучитися до 

міжнародного співробітництва. Виникає необхідність підготовки 

фахівця, професіоналізм якого прямо залежить від рівня та якості 

іншомовної комунікативної компетентності, який здатний вступати в 

професійно-діловоге спілкування з представниками інших культур. 

Необхідність мовної підготовки фахівців з фізичної культури та 

спорту зумовлена тим, що перекладачі з базовою мовною підготовкою 

часто є неефективними в забезпечені міжмовної комунікації в процесі 

роботи з вузькофаховими текстами – як усними, так і письмовими. 

Зрозуміло, що перекладач повинен стати спеціалістом в усіх сферах 

діяльності, де застосовується його праця. Неефективність такого 

підходу стає дедалі очевиднішою. Організаційно й економічно 

ефективніше забезпечити якісну підготовку фахівців для здійснення 

ними іншомовної комунікації у сфері професійної діяльності, як  

у безпосередньому спілкуванні з іншомовними колегами, так і 

опосередковано, виконуючи функції перекладача. 

Для майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, які дуже 

часто беруть участь у міжнародних змаганнях та різноманітних зборах 

за кордоном, знання іноземної мови є просто необхідними, оскільки 

вони полегшують процес комунікації зі спортсменами інших країн 

світу під час змагань, а також дають можливість завжди розуміти 

вимоги та зауваження суддів. Для України є актуальним залучення 

тренерів з інших країн або тренування наших спортсменів закордоном. 
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Тому знання іноземної мови в цьому разі дуже впливає на якість 

підготовки українських спортсменів. 

Знання іноземної мови українськими фахівцями з фізичної культури та 

спорту зможуть підвищити імідж нашої держави за рахунок не тільки 

високих спортивних досягнень, а й за рахунок володіння професійно-

комунікативною компетентністю, до якої входить високий рівень 

знань іноземної мови в професійно-трудовій сфері. 

У сучасній науці найпродуктивнішим підходом для вирішення 

завдань підготовки майбутнього фахівця є компетентнісний підхід. 

Визначальними категоріями компетентнісного підходу в освіті є 

поняття компетенції та компетентності, які в педагогічній науці досить 

плідно розробляються й різнобічно розглядаються, проте до цих пір не 

мають однозначного змісту й визначення. 

Аналіз понять «компетенція» та «компетентність» дає підстави 

зробити такі висновки: 

 компетенція – наперед задана вимога до підготовки особи, знань 

та досвіду діяльності в певній сфері; 

 компетентність – це володіння компетенцією, що виявляється в 

ефективній діяльності і включає особисте ставлення до предмета й 

продукту діяльності; 

 компетентність – це інтегративне утворення особистості, що 

інтегрує в собі знання, уміння, навички, досвід й особистісні властивості, 

які зумовлюють прагнення, здатність і готовність розв’язувати 

проблеми й завдання, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, 

усвідомлюючи при цьому значущість предмета й результату діяльності; 

 компетентність – системне поняття, що має свою структуру, 

рівні, функції, своєрідні характеристики, властивості; 

 компетентним можна стати, опановуючи певні компетенції й 

реалізуючи їх у досвіді конкретної діяльності. 

Формування загальноєвропейського освітнього простору привело 

до розуміння того, що необхідно готувати майбутніх фахівців з 

фізичної культури та спорту у вищих навчальних закладах на основі 

компетентнісного підходу, який спеціально підкреслює роль досвіду та 

навичок практичного застосовування знань, що визначає його  

перспективність у проектуванні й реалізації особистісного змісту 

професійної освіти в процесі вивчення студентами іноземної мови. 

Необхідність формування в майбутніх фахівців з фізичної культури 

та спорту іншомовної компетентності потребує вдосконалення системи 

їхньої іншомовної підготовки: розробки нових методів і форм 

навчання, пошуку технологій організації навчального процесу,  

адекватних сучасним потребам. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
У час соціально-економічних, технологічних та соціокультурних 

змін безперервна освіта стає пріоритетним напрямом розвитку вищої 
освіти України. Особливого значення набуває пізнавальна самостійність – 
це здатність і готовність особистості до самостійної організації 
навчально-пізнавальної діяльності та здійснення її для вирішення 
нових завдань. 

Аналіз наукових джерел показав, що серед провідних науковців 
немає однозначного тлумачення поняття «пізнавальна самостійність». 
Водночас у більшості наведених визначень підкреслюється тісний взаємо-
зв’язок між пізнавальною самостійністю та самостійною пізнавальною 
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 завершений 
пізнавальний процес, який пов’язаний із вирішенням пізнавального 
завдання; мета якого полягає в мотивуванні й залученні студента до 
самостійної пізнавальної діяльності та створення умов для розвитку й 
формування в нього таких рис і вмінь, як здатність до саморегуляції, 
самоактивізації, самоорганізації, самоконтролю, які в подальшому 
дадуть йому змогу самостійно щось вивчати, оволодівати новими 
видами діяльності; 

3) засіб навчання, за допомогою якого викладач залучає студентів 
до самостійної пізнавальної та практичної діяльності, цілеспрямовано 
організовує й керує цією діяльністю з урахуванням різних рівнів 
пізнання студентів. 

Зазначимо, що основним засобом розвитку пізнавальної самостійності 
є активна самостійна пізнавальна діяльність студентів, яка сприяє 
підвищенню якості й міцності засвоєних студентами знань, умінь і 
навичок, формуванню пізнавальних можливостей студентів, розвитку 
їхньої розумової діяльності. 

Модернізація й гуманізація системи вищої освіти України в 
контексті європейської інтеграції вимагають підвищення професійного 
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рівня майбутніх соціальних працівників, що передбачає володіння 
іноземною мовою. Застосування медіаосвітніх технологій на заняттях з 
іноземної мови сприяє розвитку пізнавальної самостійності студентів, 
оскільки медіаосвітні технології виконують такі основні функції: 
інформатизація навчального процесу; активізація навчальної діяльності 
студентів; розвиток пізнавальної самостійності студентів; підвищення 
мотивації студентів до навчання; підвищення якості отриманих знань; 
підвищення ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу; 
спонукання до самостійної та творчої діяльності; розвиток критичного 
мислення студентів. 

Медіаосвіта залучає до навчального процесу періодичні видання, 

радіо, телебачення, кіно, засоби новітніх інформаційних технологій. 

Удосконалення процесу професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників передбачає відбір пізнавально-інформаційних фільмів 

відповідно до навчальної програми; ресурсів мережі Інтернет, що 

дозволяють ефективно користуватися викладачем під час занять у 

режимі on-line або off-line; комп’ютерних програмно-методичних 

комплексів, які надають складний комплекс інформації: текст, звук і 

візуальний ряд. Це сприяє креативному навчанню й дозволяє збільшити 

навчальне навантаження під час викладання іноземної мови. Вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням має спиратися на 

використання активних форм медіаосвіти. Це передбачає створення 

студентами власного медіапродукту, медіатексту та сприяє розвитку 

пізнавальної самостійності студентів. 

 

 

УДК 37.09+37.013.41]:005.21 

Шерстюк Л. В., 

канд. пед. наук, доцент кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ 

В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

У новітніх освітніх реаліях зазначена проблема набуває великого 

значення через залучення вітчизняної вищої школи до Європейського 

освітнього простору, де вивчення іноземної мови покликане бути 

важливим чинником у здійсненні співпраці людей, організацій і  

компаній із різних країн задля збільшення професійної та соціальної 

мобільності кожної особистості. Вільне володіння іноземними мовами 

у фаховій комунікації є важливою умовою втілення соціально-
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педагогічної парадигми неперервної освіти, що забезпечує доступ 

фахівця до наукових і культурних цінностей народу, формує усвідомлену 

мовну поведінку, є основою самореалізації, духовного й інтелектуального 

зростання особистості. 

Поставлена мета викликає необхідність зміни орієнтирів освіти з 

отримання знань і реалізації абстрактних виховних завдань до 

формування універсальних здібностей особистості, заснованих на  

нових соціальних потребах і цінностях. Досягнення цієї мети передбачає 

індивідуалізацію освітнього процесу шляхом упровадження індивідуальної 

освітньої траєкторії в процес іншомовної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів. 

Поряд із поняттям «індивідуальна освітня траєкторія» існує  

поняття «індивідуальний освітній маршрут», тому треба визначитись із 

термінологією. Індивідуальний освітній маршрут визначається вченими 

як цілеспрямовано проектована диференційована освітня програма, яка 

передбачає, що студент обирає, розробляє та реалізує освітню  

програму під час здійснення викладачами педагогічної підтримки його 

самовизначення та самореалізації (С. Воробйова, Н. Лабунська, 

А. Тряпіцина, Ю. Тимофєєва). Індивідуальний освітній маршрут  

визначається освітніми потребами, індивідуальними здібностями й 

можливостями студента (рівень готовності до освоєння програми), а 

також чинними стандартами змісту освіти. 

Індивідуальна освітня траєкторія (Г. Бордовський, С. Вдовіна, 

Е. Климов, B. Мерлін, М. Суртаєва, І. Якиманська) передбачає кілька 

напрямів реалізації: змістовний (варіативні навчальні плани та освітні 

програми, що визначають індивідуальний освітній маршрут); діяльнісний 

(спеціальні педагогічні технології); процесуальний (організаційний 

аспект). Отже, індивідуальна освітня траєкторія передбачає наявність 

індивідуального освітнього маршруту (змістовний компонент), а також 

розроблений спосіб його реалізації (технології організації освітнього 

процесу). 

Існує низка чинників, що впливають на побудову індивідуальної 

освітньої траєкторії, серед них: особливості, інтереси й потреби самого 

студента в досягненні необхідного освітнього результату; професіоналізм 

педагогічного колективу, який створює навчальні плани та освітні 

програми, а також імплементує спеціальні педагогічні технології; 

можливості матеріально-технічної бази для дистанційного навчання 

сильної групи студентів. 
Упровадження індивідуальної освітньої траєкторії в процес 

іншомовної підготовки студентів ВНЗ дозволить ліквідувати прогалини в 
знаннях, уміннях та навичках із цієї дисципліни, а викладачу надасть 
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можливість оволодіти ключовими освітніми технологіями, здійснити 
психолого-педагогічну підтримку студента тим самим підвищити 
рівень навчальної мотивації задля реалізації особистісного навчального 
потенціалу. Процес імплементації індивідуальної освітньої траєкторії 
починається з діагностування, за результатами якого викладач спільно 
зі студентом визначають навчальні цілі та завдання, вибудовують 
систему загальних рекомендацій щодо засвоєння певного обсягу 
матеріалу та видів діяльності із засвоєння навчального змісту. 

Т. Князєва запропонувала використовувати такі дидактичні принципи 
проектування індивідуальної освітньої траєкторії: 

 принцип систематичної діагностики; 

 принцип диференційованого (індивідуального) підбору педагогічних 
технологій; 

 принцип контролю й коригування; 

 принцип систематичності спостережень; 

 принцип покрокової фіксації. 
Отже, технологія створення індивідуального освітнього маршруту є 

алгоритмізованою взаємодією викладача й студентів у процесі 
іншомовної підготовки, що гарантує досягнення поставленої мети,  
індивідуалізує навчальний процес та оптимізує методи й прийоми 
професійної підготовки студентів вищої школи. 
 
 
УДК 378.147:004 

Шмідт В. В., 
викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Складові елементи комп’ютеризованого середовища навчання тісно 
пов’язані між собою, доповнюючи один одного, оскільки технології 
швидко розвиваються, з’являються нові елементи, які буде додано  
до середовища електронного навчання, не виключаючи наявності  
традиційних елементів. В електронному навчанні викладачі інформаційно-
освітнього середовища стають наставниками/консультантами, які  
діляться своїм досвідом і надають методологічну підтримку студентам 
із можливістю зворотного зв’язку. У цих нових системах також дуже 
важливо, щоб студенти розуміли способи пошуку, вибору й передачі 
нових типів інформації як інтелектуального продукту. 
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Одна з технологій, яка б уможливила створення інформаційно-

освітнього середовища з наявністю надійних і масштабованих освітніх 

програм та інструментів, називається хмарними обчисленнями/  

технологіями. Вона спрямована на забезпечення широкої та якісної ІТ-

платформи та інфраструктури. Інфраструктури хмарних обчислень і 

послуг можуть зробити свій внесок до існуючої освітньої системи. 

Хмарні обчислення – це технологія, яка базується в Інтернеті та надає 

обчислювальні ресурси за допомогою комп’ютерної мережі. Хмарні 

технології пропонують масштабні та гнучкі послуги для користувачів 

за рахунок централізації збереження та пропускної здатності мережі. 

Хмарне навчальне середовище має меншу кількість технологічних 

обмежень – воно дозволяє створювати й обмінюватися віртуальними 

навчальними ресурсами значно простіше. Послуги обробки та 

зберігання хмарних обчислень може бути надано через Інтернет . 

Користувачам не потрібно встановлювати програмне забезпечення у 

власному комп’ютері. 

Інтернет використовує додатки, розміщені у хмарі. Студенти  

можуть легко взаємодіяти з додатками по всьому Інтернету. Іншими 

важливими характеристиками середовища хмарних обчислень навчання є 

такі: 

1. Користувач може отримати доступ до даних і додатків через 

браузер у будь-якому місці й у зручний час. 

2. Хмарний облік підтримує більш ефективне використання  

ресурсів. 

3. Підтримка додатків у хмарі є значно простішою. 

4. Моніторинг та оцінка діяльності студентів є більш простим  

процесом. 

5. Реалізація навчальних дій у хмарі вимагає менше навичок у 

сфері ІТ як від викладача, так і від студента. 

6. Безпека у хмарному середовищі може бути краще забезпечена, 

ніж безпека традиційних освітніх систем. 

Є також низка сайтів, які доступні для викладачів і можуть стати 

важливою частиною комп’ютеризованого електронного навчання. Ці 

веб-сайти містять методичні матеріали, професійні форуми, посилання, 

файли, блоги, групи тощо. 

Електронне навчання не може зупинитися і мати постійні незмінні 

елементи. Воно має поступово залучати нові методи й підходи, які  

утворюють систему електронного навчання в межах інформаційно-

освітнього середовища, що спрямована на створення привабливих  

умов для студента, ефективних відносин між ним та викладачем і 

дозволяє викладати швидко та якісно.  
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Секція: МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА 
 

Підсекція: СТИЛІСТИКА І ПЕРЕКЛАД 
 
 
УДК 811.134.2’376.7’06-115(043.2) 

Воєхевич А. І., 
старший викладач кафедри теорії та 
практики перекладу з німецької мови, 

Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

УСТАЛЕНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ПОРІВНЯННЯ 

В СУЧАСНІЙ ІСПАНСЬКІЙ МОВІ 

 
Розум людини – це невичерпна скарбниця й джерело ідей, що 

відображають реальність за допомогою тих чи інших лінгвістичних 
засобів, які має в розпорядженні певна мова. 

Серед іспанських фразеологізмів вирізняються два типи: ті, що 
можуть розглядатися як збереження або відтворення латинських 
фразеологізмів, джерелом яких є грецька культура, та ті, які було 
створено в римський період і засновані на класичній римській культурі. 
Сучасні фразеологізми дійшли через століття від стародавньої латини або 
пізньої грецької мови до сьогочасної іспанської мови, пройшовши 
через латину та середньовічну іспанську мову. 

В образному змісті фразеологічного складу мови відтворюється 
національне й соціокультурне сприйняття світу, яке походить від 
творчої пам’яті народу, а тому зіставлення латинських фразеологізмів, 
утворених на основі порівнянь, дає можливість показати декілька груп: 
фразеологізми, які відтворюють трудову діяльність; суспільну діяльність 
та історичні факти та реалії; традиційно-побутового характеру. 

Розмовна іспанська мова рясніє фразеологізмами та прислів’ями, 
які містять порівняння. Ступінь застосування таких експресивних 
засобів у живій сучасній мові є найвищим. Жива іспанська мова 
широко використовує гумористичний елемент, тісно пов’язаний з 
експресивністю, емоціональністю, метафоричним значенням, іронією, 
гіперболою тощо. Креативне уявлення та застосування подібних 
засобів не має ніяких табу, ні соціолінгвістичних, ні 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, виникають у комунікативній 
ситуації між співрозмовниками, маючих певну частку близькості 
стосунків, інтересів, тематики, де йдеться про спільні реальності 
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незалежно від соціальних характеристик, але вони відображають  
географічне походження, вік та соціокультурний рівень мовця. 

В іспанській фразеології окремо постають стійкі порівняльні 
звороти, які в статтях іспанських дослідників (Кармен Наварро ,  
Педро Альвареса де Мірандо, Хосе Мільона та інших) називаються 
компаративними фразеологічними одиницями. Ідіоми часто включають 
слова, невідомі та незрозумілі сучасним носіям. 

Порівняння складають окрему групу у фразеології. Ці словосполучення 
найбільш рясно відображені в будь-якій мові, особливо в іспанській. 
Вони виникають під час порівняння схожості двох або більше явищ. 
Це один із найвиразніших та найпрекрасніших засобів, щоб лінгвістично 
натякнути на ту чи іншу характерну рису предмета чи людини, яка 
виникає у свідомості співрозмовника (письменника) під впливом його 
власної фантазії. Такі фразеологізми становлять значну кількість в 
іспанській мові, й відрізняються влучністю, стислістю, яскравістю й 
логічною завершеністю. Що стосується виникнення такого роду  
фразеологізмів, варто пояснити, що здебільшого вони мають латинську 
або грецьку природу, тобто пройшли довгий шлях від грецької 
культурної спадщини й через латину потрапили до іспанської мови. 
Латинська фразеологія як явище відіграє особливу роль у формуванні 
всіх індоєвропейських мов, а найзначнішу – у неолатинських мовах. 
Саме іспанська мова збагатила їх новими відтінками, додатковими 
особливостями, які відображають душу іспанського народа та джерелом 
яких є народна мудрість. 

Усталені фразеологічні порівняння, вживані в сучасній іспанській 
мові, є предметом цього дослідження. 

Фразеологічні порівняння мають певну структуру: частина, яка 
порівнюється; суб’єкт або явище, обумовлене текстом, передане шляхом 
порівняння; зв’язуючий елемент, тобто дієслово допоміжне або  
специфічне; компаративна основа, спільна для перших двох елементів, 
найчастіше буває виражена прикметником або іменником; формальний 
символ фразеологічного порівняння, який виражає відношення між 
елементами порівняння; порівняльна частина, тобто те, із чим 
порівнюється перший елемент. 

З точки зору граматичних категорій порівняльні фразеологізми 
можна розподілити на вербальні та ад’єктивальні. Крім того, треба 
звернути увагу на те, що елемент порівняльного фразеологізма, який 
означає те, що порівнюється (comparandum), інколи може бути 
відсутнім: дієслово + символ фразеологічного порівняння. У свою 
чергу вони поділяються за вживанням або невживанням того чи 
іншого артикля або наявністю прийменника в порівнянні: іменник з 
означеним або неозначеним артиклем; іменник без артикля; іменник, 
детермінований яким-небудь означенням; дієслово + como/que + 
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іменник + речення; дієслово + іменник + más/que + іменник; дієслово + 
como si + іменник; дієслово + como + прикметник(дієприкметник); 
дієслово + más/que + інфінітив, прикметник+como/más/que + іменник; 
прикметник + como/que + інфінітив; прикметник + como + іменник + 
речення; прикметник + más/que + речення. 

Під час перекладу подібних фразеологізмів, прислів’їв, приказок 
іноді буває легко знайти мотивацію, яка створила той чи інший вислів, 
якщо вона тісно пов’язана з реальністю, інколи це не так легко 
зробити, тому що походження й мотивація фразеологізма спираються 
на народний менталітет або на анекдотичні випадки, пов’язані з 
історичними подіями чи географічними назвами, походження яких 
ховається в темряві народних висловів, завдяки тому, що кожний народ та 
кожна культура мають власну модель сприйняття світу, традиції, 
природу. Тому сам процес пошуку відповідних виразів приказок, прислів’їв 
у безкінечній скарбниці мудрості українського народу вимагає не 
тільки ретельної перекладацької діяльності, але й глибокого вивчення 
й володіння деякими аспектами історичної спадщини як іспанського 
народу, так і знанням історії стародавнього Риму, а інколи й Греції. 

Компаративні фразеологізми створюються згідно з певними  
синтаксичними моделями і не втрачають фразеологічного характеру, 
хоча співвідношення між елементами, які входять до їхнього складу, 
не мають стійких форм. 
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ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО 

ЗОРІЄНТОВАНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 
В останні роки зріс попит на викладання професійно орієнтованої 

мови (мови за фахом). Це стосується як англійської, так і німецької 
мови. Потрібно враховувати зростання попиту й у наступні роки. Це 
можливо пояснити тим, що в усьому світі скорочується кількість 
слухачів, які вивчають іноземну мову задля загальної, неділової та 
непрофесійної комунікації. Як міністерства освіти, так і дорослі слухачі 
все частіше доходять висновку про доцільність практичного викладання 
та вивчення іноземної мови. Отже, збільшення годин професійно 
орієнтованої іноземної мови, тобто за фахом, є потребою часу. 
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Така орієнтація передбачає, однак, як позитивні, так і негативні 

моменти. Позитивним є той факт, що це приводить до збільшення 

кількість зацікавлених слухачів і, відповідно, кількості годин викладання. 

З іншого боку, це породжує відповідну проблематику: професійно 

орієнтована іноземна мова повинна відповідати цілям усіх кіл слухачів – 

учнів загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, студентів технічних, 

гуманітарних, медичних, економічних ВНЗ. Цільовою групою можуть 

бути слухачі, які планують свою освіту за кордоном, наукові 

працівники, котрі працюють за кордоном і т. д. 

У чому ж зміст базової концепції викладання іноземної мови за 

фахом? Зміст і мета такого викладання полягає в тому, щоб  

активізувати діяльність слухача, у конкретному випадку – студента, 

виробити в нього необхідні здібності для засвоєння мови. Під такими 

здібностями ми повинні розуміти спроможність студента під час занять 

сприймати та розуміти необхідну інформацію згідно з поставленою 

метою та завданням. Це розуміння означає, що студент може одержати 

максимум інформації за допомогою тих мовних засобів, якими він 

володіє. До цього потрібно віднести також використання всіляких 

стратегій для роботи з текстами. Правильне сприйняття інформації 

означає, що студент повинен знаходитися на такому освітньому рівні, 

тобто мати такий рівень фахових знань, щоб чітко та точно  

диференціювати окремі поняття. 

Комунікація під час викладання виходить зі спеціалізованих текстів 

і збігається з елементами та структурами мислення, якими володіють 

слухачі відповідної спеціальності. 

Особливими елементами спеціальності є технічні, тобто фахові 

терміни. Під структурами мислення за спеціальністю розуміють певні 

конвенціоналізовані, логічні операції, які, у свою чергу, визначені 

винахідницьким та пізнавальним інтересом до певної спеціальності, 

що реалізується в специфічних інформаційних структурах. Тільки 

маючи в розпорядженні відповідні елементи, структури мислення і 

комунікації, можна гарантувати предметну систематизацію. Виходячи 

з цього, викладання має включати необхідні морфологічні, лексичні, 

синтаксичні та структурні заходи. При цьому передусім потрібно 

правильно розробити стратегію викладача, спрямовану на чітку 

постановку цілей перед слухачами, які відповідали б рівню їхньої 

підготовки. Така стратегія забезпечує: 

 обмірковане визначення навчальних цілей; 

 відповідну послідовність у викладенні навчального матеріалу. 

Мова професії пов’язана з манерою та соціалізацією того, хто 

розмовляє. У зв’язку з тим, що ті, хто користується письмовою та 
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розмовною професійною мовою в межах однієї спеціальності,  

володіють різним ступенем соціалізації, мають у своєму спілкуванні 

різноманітні цілі та свій особливий стиль написання й розмови, 

можливі різноманітні засоби реалізації професійної мови всередині 

однієї й тієї ж дисципліни. 

Потрібно враховувати, що можливості професійної мови, будь це 

«німецька технічна» чи «німецька економічна», обмежені. Але існує 

велика кількість окремих професійних мов, які використовуються в 

межах окремих дисциплін і приводять до горизонтального розшарування. 

Так, у технічній сфері поняття «природничі науки» й «техніка» в 

сучасному науковому виробництві ідентифіковані і являють собою 

велику кількість дисциплін, які більшою чи меншою мірою розвивались 

окремо одна від одної. Існують, наприклад, такі дисципліни, як 

металургія, гірничо-видобувна техніка, машинобудування, точна 

інформатика тощо. 

Отже, вказаний розподіл професійної мови важливий із таких 

причин: 1) ступінь спеціалізації свідчить про наявність визначеної 

кількості спеціальних термінів у професійній мові. Тексти з низьким 

рівнем спеціалізації мають невелику кількість спеціальної термінології 

порівняно з текстами з високим ступенем спеціалізації; 2) ступінь 

спеціалізації відбивається на появі різноманітних видів і типів текстів. 

При цьому завдається вплив на морфологічно-синтаксичний склад, 

тому що різні види та типи текстів можуть мати різні морфологічні й 

синтаксичні склади; 3) ступінь спеціалізації впливає на виникнення 

різних видів текстів, а також на їхню структуру, тобто допомагає 

виникненню конвенціоналізованої кількості текстових сегментів, які 

слугують для передачі їхнього змісту. 
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ЕЛЕМЕНТИ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ ОСНОВНОЇ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПЕРШОМУ КУРСІ 

 

Студенти першого року навчання проходять своєрідну адаптацію 

до навчального процесу. Оскільки «пара» в університеті триває вдвічі 
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довше, ніж урок у школі, є дуже важливим зацікавлення студентів, 

їхня активна участь у занятті та розуміння практичної значущості 

набутих знань і вмінь. Елементи гри на заняттях основної іноземної 

мови на першому курсі допомагають студентам почувати себе вільніше, 

розкрити свій творчий потенціал, продемонструвати свої навички та 

змогу знайти вихід із будь-якої ситуації, активізувати лексичний запас. 

Дуже важливим у розподілі «ролей» є спроба пасивніших студентів 

активізувати, сором’язливих заохотити, активним задати правильний 

вектор. Отримавши «роль», студент ототожнює себе з персонажем, 

йому легше говорити, проявити себе. 

Для отримання максимальної користі від навчальної гри треба: 

 чітко визначити часові межі; 

 обрати конкретну тематику; 

 сформулювати мету гри; 

 установити правила; 

 залучити максимальну кількість студентів. 

Стосовно виправлення помилок, треба зауважити, що під час гри 

кращим варіантом є запис неточностей викладачем та озвучення їх 

після завершення. Так, студенти не відволікаються, не збиваються з 

теми, але все ж таки помічають свої помилки з метою уникнення їх у 

подальшому. 

Основна перевага елементів гри полягає в тому, що модулюються 

ситуації з повсякденного життя, тобто такі, які потребують спонтанних 

рішень, та вміння користуватися своїм словниковим запасом так, щоб 

було досягнуто мети комунікації. 

Важливим етапом гри є також завершальний. Тоді студенти отримують 

оцінки, закріплюються фрази та слова, наявні в грі, визначаються 

переваги та недоліки «гри» студентів і процесу взагалі. На цьому етапі 

важливо встановити, який з елементів найбільше зацікавив, щоб у 

подальшому використовувати його під різними кутами зору. Оцінювання 

дуже важливо розпочати з позитивних моментів, підкреслити досягнення, 

заохотити до подальшої участі. Проте обов’язково вказати й недоліки, 

щоб наступного разу студент більше уваги приділив граматичному чи, 

наприклад, лексичному аспекту. 

Найголовнішим є зацікавлення студента до вивчення предмета. 

Елементи гри є основним інструментом для досягнення цієї мети, 

оскільки демонструють прикладне значення дисципліни «Основна 

іноземна мова». 
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ПЕРЕКЛАД СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ 

 
У процесі перекладу реалій потрібно враховувати ступінь невідомості 

позначуваного об’єкта, приділяти увагу контекстуальному перекладу, 
пам’ятати, що реалія може бути використана як стилістичний засіб. 
Правильний переклад специфічної лексики німецької мови передбачає 
врахування особливостей одиниць мови оригіналу, їхньої денотативної 
та конотативної семантики, структурних властивостей. Стосовно перекладу 
реалій, виконання вищезгаданого є винятково складним, адже клас 
реалій тісно пов’язаний із процесом використання нестандартної лексики: 
сленгізмів, арготизмів, вульгаризмів і жаргонізмів, що викликає різницю 
сприйняття залежно від конкретної мовленнєвої ситуації. Перша умова 
адекватного відтворення реалій – їх глибоке знання. Перекладаючи текст з 
іноземної мови, який відображає національно-культурні стереотипи 
людських відносин, звичаїв і подій, перекладачу необхідно використо-
вувати ресурси знання рідної мови, уявляти, як були б названо рідною 
мовою ті чи інші явища, якщо б вони існували в житті його народу. 
Коли в перекладача є правильне уявлення про реалію та її контекстуальне 
використання, йому легше знайти адекватний відповідник цієї реалії  
в перекладі. Проблема перекладу реалій вважається однією з най-
головніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та 
дослідженнях національно-культурної специфіки мови й мовленнєвої 
діяльності. Якщо мовне й культурне розмаїття сьогодні визначене як 
багатство цивілізації, то саме переклад працює на його збереження. 
Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур, даючи 
імпульси для їхнього саморозвитку, водночас уберігаючи їх від надмірного 
іншомовного впливу. Як відмічає І. В. Корунець, установлення 
перекладацького рішення залежить від чітко визначених факторів, як 
мовних, так і позамовних. До них належить перш за все семантична та 
структурна складність одиниць національно-зумовленого лексикону 
вихідної мови як сфери вживання реалій. Також переклад залежить від 
особистості перекладача і від мети перекладу. Реалія, як і кожне інше 
слово, може набути в контексті стилістичної функції певної конотативної 
семантики, до того ж стати ключовим словом. Стилістична амплітуда 
реалії надзвичайно широка. Справа ускладнюється ще й тим, що в 
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тексті оригіналу реалія часто сприймається як щось звичне, органічне, 
рідне для читачів, мовою яких написано текст. Звідси постає дилема в 
перекладі: або показати специфіку й екзотику, або зберегти звичність і 
втратити специфіку. Це протиріччя може здолати перекладач, який 
добре знає культуру та традиції мови оригіналу, відчуває зображувальні 
можливості вписаного в текст слова, водночас глибоко опанував рідну мову. 

Аби правильно передати означення предметів, про які йдеться в 
оригіналі, і образів, пов’язаних із ними, необхідно мати певні знання 
про ту дійсність, що про неї йдеться в тексті оригіналу. У теорії 
перекладу такі знання називають «фоновими знаннями». Тобто сукупність 
уявлень, про те, що являє собою реальний фон, на якому розгортається 
картина життя іншої країни та народу. Фонова лексика – слова або 
вирази, що несуть у собі додатковий зміст і певні семантичні та 
стилістичні відтінки, які накладаються на основне значення, і є 
загальновідомими людям, які належать до певної мовної культури.  
Г. Д. Томахін, припустивши певну градацію фонових знань, визначив 
поняття фонових знань як таких, що пов’язані з національною культурою 
та притаманні певній етнічній та мовній спільноті. Оскільки вони 
базуються на масовій повсякденній свідомості носіїв мови та культури, 
де поряд із повсякденними побутовими знаннями представлені в певному 
ступені знання наукового характеру, що набуваються в процесі 
виховання людини в певній культурі, через різні засоби освіти та 
передачі інформації. Існує чотири способи перекладу або навіть, 
правильно було б сказати, передачі реалій: по-перше, це транслітерація 
або транскрипція (повна або часткова), безпосереднє використання певного 
слова, що означає реалію, або його кореня в написанні літерами мови 
перекладу або в поєднанні із суфіксами мови перекладу. 

По-друге, утворення нового слова або словосполучення для означення 
відповідного предмета на основі елементів та морфологічних відносин, 
що вже реально існують у мові. У своїй основі цей переклад описовий. 

Третій спосіб – використання слова, що має близьке значення, хоча 
й не тотожне, до значення реалії, яка перекладається. 

Четвертий спосіб – гіпонімічний, або узагальнено-приблизний 
переклад, за якого слова мови перекладу, що називають поняття виду, 
передаються словом мови перекладу, що називає поняття роду. 

Перший спосіб перекладу реалій дуже широко використовується. 
Немає такого слова, яке не можна було б перекласти іншою мовою, 
хоча б описово. Але транслітерація необхідна саме тоді, коли треба 
дотриматись лексичної стислості означення, аби зберегти звичність 
слова, яку воно мало в мові оригіналу, і водночас підкреслити 
специфічність предмета або поняття, що перекладається і не має 
відповідника в мові перекладу. Дуже часто іншомовні слова  
переносяться в мову перекладу саме для того, щоб виділити відтінок 
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специфічності реалії. Коли слово, яке транслітерується, вживається або 
рідко, або вперше переноситься в текст перекладу, то буває необхідно 
надавати пояснення й відповідний контекст. 

Другий спосіб перекладу реалій (утворення нового слова або 
словосполучення) у перекладах українською мовою використовується не 
так широко, як перший спосіб. Третій спосіб передачі слів, що означають 
інонаціональні реалії, полягає у використанні слів рідної мови, що означають 
щось наближене та схоже за функцією, хоча й не є абсолютно тотожним. 

Усі чотири способи перекладу в перекладацькій практиці не 
використовуються окремо один від одного, вони переплітаються. Адже 
в разі використання лише одного способу перекладу текст може або 
втратити національну специфічність, або, навпаки, бути «перенасиченим» 
іншомовним розмовним матеріалом (наприклад, під час застосування 
лише способу транслітерації). 

Аби правильно перекласти реалії, необхідно також враховувати: 
1) тип тексту; 
2) зміст реалій у контексті. 
Переклад газетно-публіцистичного стилю характеризується певними 

специфічними особливостями, які перекладач обов’язково має враховувати 
в перекладі. 

Специфічність газетних матеріалів викликає певні труднощі під час 
перекладу та допускає застосування того чи іншого засобу перекладу. 
Деякі складові газетних матеріалів, наприклад заголовки статей, 
потребують правильного застосування граматичної та часової форми 
під час їх перекладу, а також скорочень назв реалій, скорочень 
міжнародних організацій, кліше, штампів фразеологізмів, термінів. 

Суспільно-політичні реалії включають у себе назви місцевих 
адміністративних установ, органів управління, посад та реалії, що 
стосуються власне соціального та політичного життя країни. 
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INTERPRETERS’ TRAINING WITHOUT PROPER EQUIPMENT: 
SEEKING SOLUTIONS 

 
Nowadays there are quite a lot of companies providing proper 

equipment for enterprises featuring simultaneous translation on the 
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contemporary market. Among these we should name the following:  
a) interpreter booth; b) electronic devices of transmitting and receiving 
audio signals. 

There is a vast number of companies manufacturing booths, but one of 

the most respectable and reliable is Polytcab (models 2100, 2170, 2100 H), 

which is a professional mounted interpreter booth, easy to assemble, made 

of light polycarbonate, available at the size of maximum 2 people per booth. 

We should note that it is the name of the brand responsible for the booth 

only – soundproof and isolating as is, but not for the electronic part of the 

devices responsible for audiovisual translation. More on the production 

here: http://www.jpemball.fr/bootth_principal_uk/booth_principal.htm? 

gclid=Cj0KEQjw6Ya5BRDdyOewyo_Z_64BEiQA-fVKe33SibhX-CW0csg 

ulwcMnKPCLvp6G5N1lHX0VofsYgcaAhEY8P8HAQ. 

There is another company named MixTech. These manufacture the 

electronic filling for booths, receivers and transmitters, headphone sets etc. 

In fact, there are quite a lot of brands on the market that can fulfil the 

demands of conference interpreting at any level required. More about the 

equipment here: http://www.lexiconusa.com/Translation-Equipment/Trans 

lation-Equipment-Rental.html. 

However, most of the universities of Ukraine that are capable of educating 

interpreters are in fact incapable of giving them proper training on such 

devices due to the fact there are none of these available on sites (read – at 

universities). The reasons for these are either the absence of funds required for 

procurement of such equipment, or the absence of attention to the specialty 

from the provosts and rectors while dispensing incoming funds. Besides, there 

are some universities featuring obsolete systems of conference translation 

which are no more responding to international standards. 

In case there is absolutely no possibility for a university to procure the 

necessary equipment, there are some options which, whilst being not as 

efficient, still provide the students and lecturers with an ability to pass on 

and refine interpreting skills (let us call it a «no equipment strategy»): 

 Using a laptop, a microphone or a previously recorded audio file and 

a pair or two sets of headphones. Such an option only works well with a 

small amount of students due to the fact there can only be maximum  

2 students directly involved in the process of interpreting at a time. 

 Group Shadowing. Unfortunately much less effective without many 

sets of headphones looped at 1 microphone, it hits the students with a  

high level of distracting noises, as everyone in the audience works 

simultaneously desperately trying to hear the reader/audio file. 

 Consecutive reproduction with further simultaneous interpreting of 

the same text (the disadvantage here is that there is only one student 

involved at a time). 
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Unfortunately, the given three options are all a university can afford to 

offer in case there is no proper equipment for conference interpreting. 

Therefore there are three solutions to the problem: 

a) procurement of the necessary modern equipment responding to all 

the standards – considered best option; 

b) asking nearby research facilities or outsourcing the available 

resources of the university/institute to construct copycat devices of similar 

design and functions – considered second best; 

c) if the options above are unacceptable for some reasons, use the 

above mentioned «no equipment» strategy – worst option. 
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ВИВЧЕННЯ ФОНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

СОЦІОЛЕКТУ В ДІАФАЗНОМУ АСПЕКТІ 

 

Мова нерозривно пов’язана із суспільством, що її використовує. 

Певні зміни в одному обов’язково приводять до змін іншого. 

Справедливо зазначав Л. В. Щерба, що диференціація в межах  

колективу впливає на мовну діяльність цього колективу і, як наслідок, 

на диференціацію самої мови. Вивчаючи питання розвитку та 

функціонування сучасної німецької мови на території Німеччини, 

важливим вважається наголосити, що дослідження варіативності, яка 

викликана чинниками соціального походження, німецької мови в 

аспекті фоностилістики та соціофонетики виходить за рамки загально-

національної мови як цілісної системи. І в цьому ключі доцільно 

поєднати три аспекти мовної диференціації: діатопічний (горизонтальний, 

діалектний), діастратний (вертикальний, соціолектний) та діафазний 

(стилістичний, функціональний). Диференціація, що розглядається в 

останньому аспекті, пов’язана із ситуативними факторамй і має за 

умову існування різних стилістичних рівнів. 
Ситуативну варіативність, яка виявляється у використанні тих чи 

інших мовних засобів, пов’язують зі стилістичною диференціацією 

мови, із протиставленням різних функціональних, а на фонетичному 
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рівні – вимовних стилів, кожен з яких є комплексом фонетичних 

засобів, що властиві певному мовному висловлюванню у відповідній 

формі та ситуації та у визначеній сфері мовної комунікації. Різні 

лінгвісти називають цей термін по-різному: мовленнєвий стиль, 

вимовний стиль, контекстуальний стиль, фоностиль, тип вимови та ін. 

Стиль вимови, як установлює під час вивчення фоностилістичної 

варіативності мовлення викладачів Німеччини Є. С. Перепечкіна, є 

«одним із фактів прояву варіативності мовної системи і визначається 

як комплексна фонетична характеристика (сукупність сегментних і 

супрасегментних одиниць) висловлювання, що залежить як від ситуації та 

сфери спілкування, так і від соціально-професійної належності мовця». 

Дослідниця додає: «Стильові розбіжності на сегментному рівні  

виражаються в кількості редукованих та асимільованих форм (тобто в 

ступені ретельності вимови), які зумовлені низкою взаємозалежних 

чинників: темпом мовлення, значеннєвою навантаженістю елементів 

мовного ланцюга та ступенем уваги мовця до власного мовлення, який 

може варіюватись в різних мовленнєвих ситуаціях». 

Виявлення фоностилістичних особливостей мовлення певної соціальної 

групи чи колективу передбачає вивчення вимови в діафазному аспекті. 

Оскільки представниками цільової групи є німецькі службовці, то для 

дослідження вимовних особливостей їхнього мовлення до уваги в 

першу чергу брався досвід німецьких лінгвістів у руслі вивчення 

вибору того чи іншого фонетичного варіанта залежно від ситуації 

спілкування. Ситуативно зумовлені фоностилістичні варіанти/ступені 

(Formstufen) у межах стандартної вимови німецької мови ґрунтовно 

досліджувалися Г. Майнхольдом. 

Під час вивчення фоностилістичної варіативності мовлення членів 

певної соціально-професійної групи необхідно визначити типові для 

їхньої діяльності ситуації спілкування, які повинні відрізнятися за 

ознакою диференціації стилів. Г. Майнхольд розробив свою класифікацію 

стилів залежно від сфери та ситуації спілкування. Беручи до уваги ці 

чинники, для зіставлення вимовних варіантів німецьких службовців з 

тим або іншим фоностилем у комунікативній сфері службовців було 

визначено такі жанри: доповідь, дискусія, переговори, неформальна 

бесіда. 

Аналізуючи мовлення інформантів в описаних жанрах, нам вдалося 

виявити фоностилістичні особливості мовлення інформантів та довести 

залежність ступеня вияву цих ознак від рівня офіційності ситуації 

спілкування. 
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СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ГЕОГРАФІЧНИХ ПОНЯТЬ 

ІЗ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ 

 
Інтеграція України до європейського простору, розширення її контактів 

із Францією та іншими франкомовними країнами, необхідність 
спільної праці в різноманітних галузях ставлять на порядок денний 
проблему досконалого володіння французькою мовою, підготовки 
високоякісних фахівців у сфері перекладу. Вирішення цієї проблеми 
неможливе без наявності досконалих словників, складених на основі 
виявлення повного тезаурусу, опису корпусу одиниць та дослідження 
функціонування різних особливостей стилів мови. 

Проблема високоякісної підготовки перекладачів зумовлює необхідність 
детального вивчення низки аспектів теорії комунікації, функціонування 
одиниць мови, удосконалення моделей перекладу. 

За останні десятиліття масштаби перекладацької діяльності настільки 
зросли, що є всі підстави говорити про початок нового етапу в історії 
перекладу. У ХХ столітті значно розширилися міжнародні контакти. 
На карті світу з’явилося багато нових незалежних держав, виникли 
численні міжнародні та регіональні організації держав. Бурхливий 
розвиток науки й техніки породив значну потребу в активному обміні 
інформацією. Щороку у світі відбувається багато міжнародних 
конференцій, зустрічей, нарад. Значно зросли обсяги міжнародної  
торгівлі, інтенсивність дипломатичної діяльності, міжнародної корес-
понденції. Розширилися культурні зв’язки між народами, насправді 
масового характеру набув туризм. 

Усі ці зміни в житті людства викликали небачену до цього часу 
потребу в перекладах та перекладачах. За короткий час у світі 
з’явилося багато секцій, агентств та бюро перекладів, відділів та 
інститутів інформації, методичних видань, які виходять одночасно 
декількома мовами. Перекладацькою діяльністю займаються тисячі 
спеціалістів різного профілю, референтів, інформаторів, секретарів. 

Проблема полягає в тому, що географічні поняття в країнах 
Європи, Америки, Азії та колишнього СРСР відрізняються. Так, 
наприклад, у школах різних країн світу викладаються різні схеми 
розподілу земної суші, число континентів згідно з якими може 
коливатися від 5 до 7. У випадку 7 континентів різними континентами 
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вважаються Європа й Азія, тоді як в деяких країнах колишнього СРСР 
Європу й Азію заведено об’єднувати в єдину Євразію. Оскільки 
Євразія й Африка відділені тільки штучним Суецьким каналом, то їх 
об’єднують також у суперконтинент Афроєвразію. Деякі поділи 
континентів об’єднують Північну та Південну Америки в один 
континент – Америку. Також деякі поділи не враховують Антарктиду, 
оскільки цей материк є незаселеним. Схему, що ділить сушу на  
7 материків, широко використовують у Китаї, Індії та в більшості 
англомовних країн. Схему, що ділить сушу на 6 материків, об’єднуючи 
Європу та Азію в Євразію, зазвичай використовують у країнах 
колишнього СРСР, Польщі та Японії. Схему, що ділить сушу на  
6 материків, об’єднуючи Північну та Південну Америки, а також 
Австралію з Океанією, використовують у Латинській Америці та  
деяких країнах Європи, зокрема в Греції, Італії, Португалії та Іспанії. 

Часто схема поділу має не стільки географічне, як культурне й 
політичне значення. Такі країни, як Панама, Туреччина та Єгипет, 
належать водночас до двох континентів, і для них, наприклад , 
важливим є те, у які континентальні організації вони входять, у яких 
чемпіонатах з футболу їм грати тощо. 

Із цих причин 31 травня 2005 р. набрав чинності Закон України 
«Про географічні назви», який регулює нормативно-правову діяльність, 
пов’язану з географічними назвами, а саме: установлення назв  
географічних об’єктів, їх унормування, облік, реєстрацію, використання 
та збереження. На картах використовують унормовані географічні 
назви – як власні, українські, так і географічні назви інших народів 
українською мовою. Унормовані географічні назви України – це 
встановлення єдиної форми написання географічних назв згідно з 
нормами та правилами українського правопису. Унормовані назви за 
межами України – це географічні назви зарубіжних країн, передані за 
Інструкціями та Кодексами усталеної практики з передачі географічних 
назв зарубіжних країн із відповідних мов з урахуванням рекомендацій 
Групи експертів ООН із географічних назв (максимального збереження 
фонетичного оригінального звучання назви). 

ДНВП «Картографія» розробило 28 інструкцій, що затверджені 
Державною службою геодезії, картографії та кадастру. Це інструкції:  
з англійської, німецької, іспанської, італійської, французької мов; 
інструкції з передачі географічних назв Польщі, Чехії, Словаччини, 
Румунії та Молдови, Литви, Швеції, Угорщини, Білорусі, Російської 
Федерації, країн колишньої Югославії, Болгарії, Фінляндії, Норвегії, 
Данії, Туреччини, Португалії, Греції, а також 6 кодексів усталеної 
практики з Правил передачі українською мовою географічних назв і 
термінів Естонії, Бельгії, Нідерландів, Албанії, Словенії, Македонії. 
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РОМАНІСТИКА В УНІВЕРСИТЕТАХ НІМЕЧЧИНИ 

(ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ХХ СТ.) 

 

Найпопулярніша спеціальність філологічного спрямування в німецьких 

університетах – романістика. Вона вивчає особливості європейських 

мов та їхніх діалектів (італійська, іспанська, португальська, французька), 

займається вивченням мов національних меншин Європи (галісійська, 

каталанська, окситанська, ретороманська, сардська). 

Так, у зимовому семестрі 1734–1735 рр. в університеті ім. Георга-

Августа м. Гьоттінген почали викладати романські мови, передусім 

італійську та французьку, у невеликому обсязі – іспанську. Із середини 

ХІХ ст. романська філологія в університеті набуває статусу академічної 

дисципліни. Професорами свого часу були: А. Ружмон (A. Rougemont, 

1699–1751), І. фон С. дю Кльо (I. von C. du Clos, 1708–1795), Ф. С. д’Арто 

(F. S. d’Artaud, 1769–1837), Й. Ф. Сезар (J. F. Cesar, 1795–1855),  

Т. Мюллер (Th. Müller, 1816–1881), А. Штіммінг (A. Stimming, 1846–

1922), А. Хілька (A. Hilka, 1877–1939), В. Келлерманн (W. Kellermann, 

1907–1980). 

Витоки романістики в університеті ім. Фрідріха-Олександра  

м. Ерланген та м. Нюрнберг беруть свій початок ще з часів заснування 

університету (1743). У той час романська філологія мала доволі  

специфічний характер, який полягав у тому, що в ХVІІІ ст. м. Ерланген 

було гугенотським містом, тому особливе місце серед іноземних мов 

посідала французька мова. Завдяки франкофільці Вільгельміні фон 

Байройтській, дружині маркграфа Фрідріха ІІІ, до університету  

активно запрошуються в ролі викладачів носії мови, і саме з того часу 

франкофонія має давні традиції. Другою романською мовою, яку 

вивчали в навчальному закладі, є італійська мова. Популярність  

італійської пов’язана з т. зв. «італійським періодом» в історії не лише 

міста, а й університету. Лише згодом романську філологію викладають не 

носії мов, а німецькі викладачі, найвідомішим серед яких був професор  

К. М. Вінтерлінг (Ch. M. Winterling, 1800–1884). Продовжувачами традицій 

романістики в університеті ім. Фрідріха-Олександра м. Ерланген та  

м. Нюрнберг були: Г. Варнхаген (H. Varnhagen, 1850–1924), Г. Шнееганс 
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(H. Schneegans, 1863–1914), Ю. Пірсон (J. Pirson, 1870–1959), А. Хемель 

(A. Hämel, 1885–1952), А. Юнкер (A. Junker, 1908–2004) та Г. А. І. Кюн 

(H. A. I. Kuen, 1899–1989). 
Романістика як спеціальність представлена в таких навчальних 

закладах Німеччини: 
1823 р. – університет ім. Філліпа м. Марбург, засновник романського 

семінару – Ф. Діц (F. Diez, 1794–1876). 
1827 р. – університет ім. Юстуса Лібіха м. Гіссен. 
1830 р. – Рейнський університет ім. Фрідріха Вільгельма м. Бонн. 
1832 р. – університет м. Росток, протягом 1832–1835 рр. професор 

В. А. Хубер (V. A. Huber, 1800–1869) викладав лекції латиною з історії 
Іспанії, проводив мовні заняття з іспанської, італійської та португальської 
мов. 

1833 р. – університет ім. Мартіна Лютера м. Галле та м. Віттенберг. 
1844 р. – університет ім. Еберхарда та Карла м. Тюбінген. 
1853 р. – університет ім. Людвіга-Максиміліана м. Мюнхен. 
1874 р. – університет ім. Юліуса-Максиміліана м. Вюрцбург, цього 

року створено інститут романської філології (Institut für Romanische 
Philologie), де професор Е. Малль (E. Mall, 1843–1892) одночасно 
викладав романську та англійську філологію, а 1892–1893 рр. виникає 
семінар з романської та англійської філології (Seminar für romanische 
und englische Philologie). 

1875 р. – університет ім. Фрідріха-Олександра м. Ерланген та м. 
Нюрнберг, засновано кафедру новітніх мов. 

1876 р. – у Вестфальському університеті ім. Вільгельма м. Мюнстер 
створено романський семінар як один із напрямів Королівської 
(Пруської) академії. Згодом 1905 р. відділення романської та англійської 
мов виокремились у романський та англійський семінари. Протягом 
зимового семестру 1876–1877 рр. Г. Кьортінг (H. Körting) викладав 
романську філологію та протягом роботи в університеті упорядкував 
«Латино-романський словник» («Lateinisch-romanisches Wörterbuch»). 
Також у цей період з’являється «Етимологічний словник романських 
мов» лінгвіста Ф. Діца (F. Diez, 1794–1876) («Etymologisches Wörterbuch 
der romanischen Sprachen»). 

1878 р. – у Рейнському університеті ім. Фрідріха Вільгельма м. Бонн 
засновано «Королівський романський семінар» («Königliches romanische 
Seminar»), який очолював австрійський романіст В. Фьорстер (W. Foerster, 
1844 – 1915). 

1882 р. – університет ім. Альберта-Людвіга м. Фрайбург. 
1882–1883 рр. – університет ім. Георга-Августа м. Гьоттінген,  

К. Фолльмьоллером (K. Vollmöller, 1842–1911) засновано семінар новітніх 
мов (Seminar für neuere Sprachen). 
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1885 р. – університет ім. Фрідріха Шиллера м. Єна, створено романо-

англійський семінар (Das Romanisch-Englische Seminar). 

1911 р. – університет ім. Моріца Арндта м. Грайфсвальд. 

1924 р. – університет ім. Карла та Рупрехта м. Гейдельберг, засновано 

романський семінар (Romanisches Seminar). 

1932 р. – університет м. Кельн, романіст Л. Шпітцер (L. Spitzer, 

1887–1960) створює Португальсько-бразилійський інститут (Portugiesisch-

Brasilianisches Instutut). 
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ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XX В. 

 

Эсхатологические мотивы (от греч. еshatos – конечный, последний и 

logos – слово) как размышления и представления человека о «конце 

света», о конечных судьбах мира и человека уходят своими корнями в 

глубокую древность. Первые сведения о «загробной судьбе человека» 

содержатся уже в эсхатологии Древнего Египта, в мифологическом 

аккадско-шумерском эпосе о Гильгемеше – «Поэме о все видавшем», 

восходящей к последней трети ІІІ тыс. до н. э., в которой в 

двенадцатой песне единственный бессмертный человек Ут-напишти 

рассказывает Гильгамешу историю всемирного потопа, очевидцем 

которого он был и получил от богов вечную жизнь. 

Яркое воплощение эсхатологические мотивы получили в одной из 

книг Нового Завета – в откровении Иоанна Богослова (68–69 гг. н. э.), 

в котором содержатся пророчества о «конце света», борьбе между 

Христом и Антихристом, «Страшном суде» и тысячелетнем Царстве 

Божием, и в скандинавском мифологическом эпосе «Старшая Эдда», 

для которого в целом характерна эсхатологическая составляющая. 

Особенно зримо это проявилось в первой песне «Старшей Эдды» – 

«Прорицании вельвы», предсказывающей конец мира в устрашающих 

картинах и образах: космос превращается в хаос, рушится устоявшийся 

порядок и моральные нормы, кланы и роды охватывает вражда,  

на волю вырываются хтонические чудовища, которые вступают в 
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сражение с богами, содрогается от этой битвы мировое древо  

Иггдрасиль – основа вертикальной космической проекции, «солнце 

чернеет», падают звезды, плывет корабль мертвецов Нагльфар,  

построенный из ногтей умерших, огненный великан Сурт поджигает 

мир, который погибает в огне и бушующей водной стихии. 

Эсхатологические мотивы, порождаемые природными и социальными 

катаклизмами, долгое время носили религиозный характер и трактовались 

как правило в духе Апокалипсиса – наказания людей богом/богами за 

нарушение божественных заветов и установлений. 

Иную трактовку обретают эсхатологические мотивы в литературе 

XX в., что обусловлено «смертью Богов», провозглашенной Ф. Ницше, 

геополитическими процессами и особенно стремительным развитием 

научно-технического прогресса. Апокалиптический аспект в литературе 

XX в. используется в основном как способ постановки и заостренная 

нравственно-этической проблематики. Это, например, характерно для 

Б. Шоу, который в своих пьесах 1930-х гг. «Простачок с Нежданных 

островов» и «Женева» использует мифологему Страшного суда для 

критики эгоизма и бесцельности человеческого существования («Простачок 

с Нежданных островов») и критики диктаторских режимов в Европе 

(«Женева»). 

В первом случае речь идёт о Страшном суде, начинающемся с 

англоговорящих народов (о чем объявляет Ангел), цель которого – 

«вынести решение: оправдываете вы ваше существование или нет.  

… Жизни, которые не имеют смысла, значения, цели – исчезнут.  

… Только избранные останутся жить». В результате исчезает почти 

все английское правительство (не осталось ни одного), Палата общин 

(осталось только четырнадцать ее членов), Лондонская биржа (осталось 

лишь два человека), медики, «счастливые супруги и отцы исчезают из-

за семейного стола вместе с супом». Во втором случае хотя и приводится 

научная причина – орбита Земли сдвинулась на один квант, что 

неминуемо приедет ее к оледенению, но апокалиптический мотив тоже 

присутствует: «Скоро Господь всем нам вынесет приговор», – заявляет 

один из персонажей. 

Фактор Страшного суда до предела заостряет проблему добра  

и доброго человека в условиях несправедливого, «злого» мира в 

философской параболе Б. Брехта «Добрый человек из Сычуаня». 

Дилемма здесь состоит в том, что погрязший в грехах и жестокости 

мир по решению Всевышнего подлежит уничтожению, которое может 

быть отозвано, если на Земле найдётся хотя бы один добрый человек. 

Подавляющая же часть художественной литературы XX в.  

эсхатологические мотивы связывает преимущественно с природными 
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катаклизмами (без вмешательства божественного фактора), научно-

техническим прогрессом и его реальными и гипотетическими угрозами, 

которые наиболее яркое воплощение находят в научной фантастике. 
В первом случае это темы потопа (Г. Лонг «Валгала», Э. Солари 

«Отстроенный город», М. Ролан «Будущий потоп», Г. Сервисс  
«Второй потоп», Н. Роже «Новый потоп», А. Риго «Адам, Ева и 
компания»); эпидемий (Ж. Стюарт «Мост над бездной», Ж. Стернберг 
«Выход в глубине космоса»); исчезновение атмосферы (Г. де Лотрек 
«Фрагмент будущей сказки»); обезвоживание планеты (Росни-старший 
«Смерть Земли», Ш. де Андемон «Последние дни мира»); истощение 
важнейших природных ресурсов и т. п. 

Безусловный интерес представляют произведения тех писателей, в 
творчестве которых возможные апокалиптические последствия научно-
технического прогресса сопрягаются с философско-этической проблематикой 
об ответственности ученых, о роли машины, о месте духовности в 
современной цивилизации (П. Буль «Правление мудрецов», Р. Шекли 
«Безымянная гора», К. Воннегут «Галапагосы» и «Времятрясение»,  
О. С. Кард «Игры в ДНК: финал» и др.). 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИТЧІ 

ЯК ЖАНРУ Й ТИПУ ТЕКСТУ 
 

У сучасних філологічних дослідженнях поняття «притча» так і не 
набуло вичерпної дефініції, яка б окреслювала його чіткі семантичні 
межі й водночас забезпечувала б термінологічну визначеність. Серед 
причин, якими можна пояснити цей факт, можна виділити такі: 
термінологічні казуси, що виникали під час перекладу канонічних 
текстів давньогрецькою та іншими мовами; надзвичайне розмаїття 
літературних форм, які містять притчеве начало й мають подібне 
аксіологічне завдання, а отже, складно піддаються розмежуванню; ті 
зміни (формальні – на рівні виникнення гібридних утворень, змістовні – 
на рівні появи жанрових модифікацій), що їх набуває притча з плином 
часу; упровадження нової термінології для позначення явищ, що 
генетично містять притчевий елемент. 
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На думку О. Потебні, притча – один із засобів пізнання житейських 

взаємин, характеру людини, дослідження морального боку життя.  

І. Франко визначає притчу як ілюстрацію до теологічної доктрини чи 

моральних принципів. Під притчею розуміють також: а) художній засіб 

творення образу (за М. Прокоф’євим – це своєрідний редукований жанр 

притчі); б) систему засобів (прийомів) авторського узагальнення ;  

в) сукупність поетичних прийомів образотворення; г) складову міфологічно-

притчевого стилю; д) жанр літератури. 

Окреслюючи сучасний стан проблеми визначення жанру притчі, 

можна умовно розподілити існуючі дефініції на три групи: такі, що 

підкреслюють метафоричну або порівняльну природу жанру; такі, що 

підкреслюють наративний компонент жанру, його тричленну побудову 

та обмеженість тематики; такі, що синтетизують вищенаведені підходи. 

Притча (давньорос. притьча – те, що притичеться, приміряється до 

чогось в такий спосіб отримує своє значення) – короткий фольклорний 

або літературний розповідний твір повчального характеру, орієнтований 

переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей 

буття. 

Ю. Клим’юк визначає притчу як твір із моральною постановою,  

що містить узагальнений життєвий досвід і покликаний допомогти 

кожному, незалежно від віку, засвоїти певні принципи поведінки, дати 

ключ до сприйняття книжної мудрості. 

Згідно з літературним словником, притча – це не тільки оповідний 

літературний твір алегорично-повчального характеру, за змістом 

близький до байки, а й алегоричний вислів, а також розповідь про  

що-небудь (переважно на релігійну тематику). Натомість Пулинець 

характеризує притчу як повчальну алегоричну оповідь, у якій фабула 

підпорядкована моралізаційній частині твору. Притча може мати різні 

модифікації: короткий повчальний вислів (прислів’я, приказка, сентенція), 

фабульна притча (прозова й віршова), притча з поясненням і без 

пояснення, притча з алегорією та без алегорії, притча-парабола, притча – 

розгорнуте порівняння. 

Основними функціями притчі називаються такі: 

 відображення типових життєвих ситуацій; 

 узагальнення людського досвіду – аж до символіки; 

 постановка й натяк на розв’язання важливих (іноді вирішальних) 

проблем; 

 активізація людського мислення для дешифрування тексту й змісту; 

 розкриття філософських міркувань, тез, сентенцій; 

 моделювання з метою навчання (чи повчання) ситуацій проблемного 

характеру для самостійного їх розв’язання читачем (слухачем). 
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИЛІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ III–IV КУРСІВ 

 

На основі теоретичних знань та практичних завдань майбутні 

перекладачі повинні засвоїти норми слововживання, усвідомити його 

функціональні складові. Тексти, які входять до змісту практичних 

завдань курсу, складено на основі оригінальних німецьких публікацій, 

лексика охоплює різні сфери спілкування. Курс включає багато 

аналітичних вправ, які вимагають від студентів уміння комбінувати 

знання з лексикології та теорії перекладу. 

Основне спрямування курсу – практичне. Студенти повинні навчитись 

правильно й доречно використовувати лексичні одиниці двох  

порівнюваних мов; враховувати й уміло застосовувати контекстуальні 

відтінки лексичних значень слів; розрізняти й грамотно використовувати 

тропи, багатозначність, омонімію, паронімію, синонімію. Повноцінне 

оволодіння можливостями літературної мови для потреб роботи зі 

словом передбачає також знання й уміння правильно застосовувати 

фразеологічні одиниці різних типів, а також навички системної роботи 

з лексикографічними джерелами. 

Наразі є потреба активно закріплювати словник студентів у 

культуромовній площині. Велика кількість інтернаціональних програм 

для студентства, можливість спілкування через Інтернет з молоддю з 

інших країн – усе це поставило перед викладачем завдання: навчити 

студентів використовувати граматично та лексично правильно розмовну 

лексику, щоб вільно та зрозуміло спілкуватися в побуті з іноземцями. 

Завдання курсу продумані так, щоб підготувати студентів до письмового 

та усного перекладу текстів двох вказаних вище функціональних 

стилів. Рекомендації викладача можна використовувати як у рамках 

заняття з перекладу функціональних стилів, так і для самостійного 

тренування, під час якого словниковий запас мови закріплюється та 

вдосконалюється. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ 

ЕКСПРЕСИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ  

(НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ) 

 

Дослідження лінгвокомунікативних можливостей засобів масової 

інформації, зокрема періодичної преси – джерела поширення інформації  

й формування громадської думки, мають актуальне значення. Це 

стосується й іспанської періодики – важливого мовотворчого фактору, 

чинника національного спілкування. Вивчення фразеології періодичної 

преси є одним із найактуальніших аспектів мовознавства, оскільки 

саме в засобах масової комунікації розвиваються основні тенденції 

сучасної мови. Публіцистичний стиль вбирає й відображає багатство 

мовних тенденцій, чим привертає увагу мовознавців. Незважаючи  

на численність лінгвістичних розвідок, спрямованих на вивчення 

комунікативного, прагматичного та соціокультурного аспектів 

публіцистичного дискурсу, найменш простудійованим залишається  

іспаномовний публіцистичний дискурс. 

Аналітична публікація складає основний зміст сучасної іспанської 

преси. Аналітична публікація – це жанр, що дозволяє глибоко й повно 

аналізувати актуальні, суспільно значущі масштабні явища та процеси, 

розкривати причинно-наслідкові зв’язки розвитку ситуації. 

Фразеологізми – це особливі мовні одиниці, які беруть участь у 

створенні мовної картини світу, своєрідно інтерпретуючи його, що 

виявляється у вираженні суб’єктивного і, як правило, емоційно 

забарвленого ставлення мовця. Фразеологізми здатні зробити мовлення 

виразним, доступним, емоційно насиченим, а отже, і переконливим 

для виконання функції впливу. 

Оскільки фразеологізм складніший за своєю структурою від слова, він 

виступає потужнішим носієм не тільки інформації, а й прагматичного 

потенціалу. Фразеологізми привертають увагу читачів, наближують 

важкий для сприймання текст до аудиторії будь-якого рівня, поглиблюють 

зміст, надають додаткових відтінків темі. 

Емоційно-експресивна виразність фразеологізмів допомагає не 

тільки створити певні картини, образи, а й викликати емоційний відгук 
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адресата. Образно-емоційний характер усталених словосполучень 

робить текст публікацій цікавішим, пробуджує уяву читача, його  

інтерес до повідомлення, а це полегшує сприймання складної інформації, 

яка дуже часто фігурує в аналітичних публікаціях. 

Сучасна іспанська публікація аналітичного жанру активно використовує 

фразеологізми не лише з національно-культурною семантикою («… 

tiene sangre de horchata» – «… у нього риб’яча кров в жилах»; horchata – 

оршад, прохолодний напій із мигдалем), але також фразеологізми 

біблейського походження. Наприклад: «Es precisamente esa moderación 

estratégica la que ha llevado a PSOE y PP a referirse a Beiras como un 

candidato que se ha vestido con la piel de cordero…». – «Соціалістична 

партія Іспанії та Народна партія веде стратегічну помірність по 

відношенню до Бейраса, який прикинувся білою овечкою…»); фразеологізми 

греко-римської традиції: «Dmitrii Medvedev… y … Barack Obama 

encaran … para un reto comparable a las proezas realizadas por Hércules». 

Фразеологізм впливає на емоції та додає особливий, динамічний 

характер текстам аналітичних публікацій. Використання фразеологізмів 

слугує інтенсифікації загальної експресивності сучасних іспанських 

публікації аналітичної групи жанрів. Завдяки використанню фразео-

логізмів забезпечується правильне декодування повідомлення адресантом, 

створюються додаткові відтінки змісту, що сприяє підвищенню рівня 

впливовості інформації, запропонованої в публікації. 
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МОВА ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР 

 

1. Зараз в Україні є занадто політично й навіть науково модним 

зіставлення її з іншими країнами або протиставлення її їм, щоб 

підкреслити в такий спосіб спорідненість у першому випадку та  

акцентувати самобутність в іншому. Так, наприклад, в українському 

уряді є Департамент з євроінтеграції України, та чомусь немає  

департаментів із самостійності української політики або ж з її  

плюралістичності. Так, учорашній український президент (Л. Д. Кучма) 

назвав свої книжкові політичні одкровення «Україна не Росія», хоча 
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за логікою наукової політичної думки та східнослов’янської історії 

повинен був би назвати їх «Україна і Росія». Так, націоналістично 

налаштовані теологи України та їхні однодумці за її межами войовничо 

доводять прямо-таки доленосну необхідність тяжіння України до 

католицизму, або до греко-римської церкви, або до уніатської, але 

чомусь не до для українського народу традиційного й дійсно 

життєдайного православ’я. 

А як же тоді бути з глобалізацією? 

2. Про те, що явище тотальної глобалізації життя на нашій планеті 

(тобто поступового й неминучого розчинення етносів у єдиній 

культурно-етичній рідині) існує насправді, свідчать не тільки та не 

стільки спільні зусилля розвинутих країн, а й історія цивілізацій на 

Землі. Широко відомо, що християнство прийшло до людства як 

релігійна доктрина й політика насильницької духовної глобалізації і 

вже 2 000 років намагається, щоправда, без значного політичного 

успіху, глобалізовано зґвалтувати людство. Та й іудаїзм, який ще 

задовго до християнства вважав себе єдиною світовою релігією, а тому 

не міг не розіп’ясти Христа, бо той (щиро кажучи, про що замовчує 

офіційне християнство, не він, а його апостол Павло, так що так зване 

«християнство» є насправді стовідсотковим «павлікіанством») пропагував 

право на життя не тільки іудеїв, а й усіх інших етносів, теж, втративши 

протягом 3 000 років свою теологічну силу й навіть мову свого Святого 

Письма (Тори), почав з кінця ХІХ ст. під політичним й психологічним 

впливом їм вигаданого так званого «соціал-демократизму» войовничо 

глобалізувати спочатку своїх одновірців, а потім – інші етноси. Те ж 

саме активне насильницьке глобалізування творить в останні десятиріччя 

й іслам, а там, за хронологічно недалеким обрієм, уже підступає до 

нечорношкірих цивілізацій негритюд зі своєю прокрустовою моделлю 

глобалізації. 

3. На тлі такої могутньої, руйнівної, тотальної глобалізації як може 

вижити криклива, але безпорадна самостійність та незалежність окремого 

етносу, тобто стародавній хворобливий націоналізм конкретної країни, 

модно названий сьогодні псевдонауковим словосполученням «національна 

самоідентифікація»? Теоретично вважається, що це може здійснитися 

лише на терені політики та її матеріальної бази – економіки. Але 

практика показує й доводить, що таке твердження не відповідає 

дійсності з двох чинників: по-перше, національна самоідентифікація 

зумовлюється не сьогоденням і не політико-економічними підвалинами 

соціуму, а історією етносу та його мовою (тобто колективною генною 

пам’яттю), а по-друге, у добу вибухової науково-технічної революції, 

коли виробничі процеси, левовою часткою за своєю суттю технічні, 
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тобто національно незабарвлені, безвинятково впливають на всі інші, у 

тому числі й розумові, перебудовують їх, уніфікують і породжують 

нові та всепланетні, виживання окремого етносу – це в кращому 

випадку поетичний міф, а в гіршому є політична брехня. 

Отже, проблема національної самоідентифікації – це насамперед 

проблема діалогу цивілізацій, точніше, їхніх культур. Зрозуміло, що 

діалог культур – це толерантність або войовничість культур одна до 

одної. 

4. Майже всі ми, незважаючи на багатовікову практику таких 

відносин, усе ж таки продовжуємо теоретично сприймати як аксіому 

(тобто на віру, без доказів) твердження, що світове людство для свого 

щасливого розвитку потребує сьогодні планетарного мислення (тобто 

всі – як один), котре, мовляв, неможливе без діалогу (тобто спів-

робітництва, співрозуміння) культур. При цьому майже автоматично 

мається на увазі, що мислення й культура у своєму кінцево-логічному 

розумінні як суттєвості є взаємними тотожностями, до яких вони 

сьогодні ще людством недорозвинуті, але воно це обов’язково зробить, 

інакше ж бо – екологічна, соціальна та ще якась там катастрофа. До 

того ж не менш автоматично розуміється й логічна тотожність усіх 

культур, бо, мовляв, якщо культура хоче існувати, вона ж повинна 

зрозуміти, що треба дати місця під сонцем і культурі іншій. Зовсім 

легко забувається при цьому справді аксіологічний постулат, що 

культура як явище (тобто за своїм виникненням) є не природною 

реальністю, а наслідком людської дії, а люди користуються ідеями, які 

породжуються суттю їхніх цивілізацій. Наприклад: після нас хай  

потоп (християнство), священна війна з невірними (іслам), не поклоняйся 

богам чужим, а порозбивай їхні стовпи (іудаїзм). Подібні приклади 

зводяться до аргументу, що твердження про необхідність планетаризму в 

мисленні людства та функціонуванні його культур (твердження 

правильне, світовим людством вистраждане) не є рівноцінним думці 

про можливість цього планетаризму. В основі такої підміни понять 

(необхідність – можливість) міститься улюблений європейською  

цивілізацією монізм, який признає істинним лише одне твердження 

про будь-яке явище. Але світова практика показала й довела, що 

монізм веде лише в глухий кут, бо істин є стільки, скільки тих, хто їх 

стверджує (якщо вони, звичайна річ, спираються на об’єктивне 

вивчення явища), та й шляхів до кожної істини не менше. Визнання 

плюралізму істин та шляхів до них дозволяє дійти висновку, що кожна 

культура буде мати своє уявлення про можливий розвиток світових 

подій, яке лише за теорією ймовірностей (тобто випадково!) може 

співпадати з уявленням іншої культури. Тоді й виникає потреба в 
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діалозі культур. Але чи буде то діалог, якого сподівається почути 

європейський монізм: співробітництво, порозуміння? 

5. За своєю суттю культура є сукупністю суспільних дозволів і 

табу, які спрямовані на виживання колективу (не індивіда!), і якщо 

виживання для якоїсь цивілізації йде лише шляхом войовничого 

світогляду, то про яке співробітництво з іншими культурами може тут 

йти мова?! Казав же відомий вихованець буддійської культури Мао 

Цзедун, що треба спалити в полум’ї атомної війни половину людства, 

щоб друга половина жила щасливо (і з ним погоджувалися маси!). А 

хіба не про те ж саме твердила радянська цивілізація у своєму заклику: 

«Ми на горе всем буржуям мировой пожар роздуем!»? А її 

попередниця – цивілізація комуністична – у своєму «Інтернаціоналі» 

хіба не вимагала того ж самого: «Кипить наш розум скаламучений й до 

бою смертного готовий!»?! І йшли ж на смертний бій на горе всім 

людям, а не тільки буржуям! А проте, подібні приклади можуть 

підвести до помилкового висновку, що войовничою тут виступає  

не буддійська, не християнська, не іудейська цивілізації, а лише 

комуністична ідеологія. Зовсім ні, не в комунізмі тут справа. Хіба не 

аналогічно, не нищівно, не вбивчо зробив Бог Старого Завіту, коли 

наслав на всіх, крім улюбленого Ноя, Великий Потоп?! Хіба не 

аналогічно, не войовничо за своєю філософською суттю висловлювались 

представники римської культури (яка разом із візантійською випестувала 

й нас – східнослов’ян, та й багатьох європейців): «Si vis расет раrа 

bellит» – «Якщо хочеш миру, то готуйся до війни»? Хіба не цей 

принцип «раrа bellит» (тобто «готуйся до війни»), який матеріалізував 

себе в образі парабелума, пістолі самозарядної, став символом ХХ ст. і 

тим паче XXI ст.?! Згадаємо про англійців і бурів, більшовиків та 

опозицію, фашизм і євреїв, червоних кхмерів і кампучійців, Азербайджан 

і Вірменію, Ізраїль та арабів, Англію й ірландців, Іспанію й басків, 

Росію й Чечню, США й Ірак, сучасних християн на чолі з Америкою та 

мусульман на чолі з фундаменталістами тощо, бо цьому переліку 

немає кінця. 

6. Отже, національна специфіка світосприймання й породжує 

цивілізацію: якщо такої специфіки у світосприйнятті немає – не буде й 

іншої цивілізації. Якщо ж немає точного перекладу, то не може й бути 

порозуміння в діалозі. Звичайно, культури вступають у діалог, але не 

для того, щоб порозумітися, а для того, щоб визнати слабкі місця одна 

одної. І вдарити по них. І друга культура загине або переможе. Або 

укладе перемир’я. До наступного разу. «Парабелум» (або раrа bellит), 

тобто пістоля, яку приставлено до скроні співрозмовника, – це і є 

діалог культур. А духовний розвиток людини проходить при цьому в 
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межах своєї, національної культури. Не без впливу, звичайно, так 

званого «діалогу культур», але з тотальною перевагою своєї культури. 

Яскравіший приклад тому – сіонізм, фундаменталізм, негритюд тощо 

як ідеології цілісних замкнених цивілізацій, що перемагають інші 

цивілізації без будь-якого порозуміння, лише за рахунок діалогу як 

«парабелуму» (раrа bellит) у досить затаєній кастово-расистській формі. 

7. Не можна не погодитись із думкою американського культуролога 

С. Хантінгтона, директора Інституту стратегічних досліджень у Гарварді, 

висловленою ним у праці, названій симптоматично «Наступаючі 

зіткнення цивілізацій, або Захід проти решти»: «Світова політика 

вступає зараз у нову фазу, головним джерелом конфліктів у якій 

будуть не ідеологічні, не економічні, а культурні розбіжності». 

 

 

УДК 81’255/4(043/2) 

Ніколащенко Ю. А., 

викладач кафедри теорії та практики 

перекладу з німецької мови, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В ПЕРЕВОДЕ 

 

В условиях расширяющихся и углубляющихся контактов между 

странами на сегодня остро стоит вопрос об успешности и эффективности 

межкультурной коммуникации. 

В процессе общения языки народов оказывали и оказывают 

определенное влияние друг на друга, что приводило и приводит к их 

изменению, исчезновению одних и появлению других языков. Особую 

роль в этих процессах играли и продолжают играть двуязычие 

(bilingualism) и многоязычие (multilingualism) и соответственно, люди, 

владеющие двумя (билингвы) и, несколькими языками (полиглоты). 

Двуязычие лежит в основе перевода с одного языка на другой, перевод 

является средством и разновидностью межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Двуязычие или многоязычие и языковой контакт являются 

благоприятными условиями для проявления языковой интерференции 

в профессионально ориентированной межкультурной коммуникации  

и при переводе. Сущность процесса интерференции определяется 

взаимным приспособлением языка говорящего и языка слушающего и 

соответствуюшим изменением норм обоих контактирующих языков. 

Термин «интерференция» – латинского происхождения и обозначает: 



56 

inter – между + ferens (ferentis) – несущий, переносящий. Источником 

его является физика со значением наложения волн, ведущего к их 

взаимному усилению или ослаблению. В лингвистике проблема 

интерференции рассматривается в рамках языковых контактов, и под 

интерференцией понимается «нарушение билингвом (человеком, 

владеющим двумя языками) норм и правил соотношения двух  

контактирующих языков». В лингвистическую литературу термин 

«интерференция» был введен учеными Пражского лингвистического 

кружка. Однако широкое признание этот термин получил после 

выхода в свет монографии У. Вайнрайха. Согласно У. Вайнрайху, под 

интерференцией понимают «те случаи отклонения от норм любого из 

языков, которые происходят в речи двуязычных в результате того, что 

они знают больше языков, чем один, т. е. вследствие языкового 

контакта». В зависимости от «направления» интерференция может быть 

прямой, обратной или двусторонней; в зависимости от вида речевой 

деятельности – импрессивной (рецептивной) или экспрессивной  

(продуктивной); в зависимости от формы проявления – явной или 

скрытой; внутриязыковой (внутренней) или межъязыковой (внешней), 

интерференцией первого или второго и т. д. языка; в зависимости от 

результата – затрудняющей, нарушающей или разрушающей. 

В. В. Алимов выделяет следующую классификацию уровней 

интерференции: а) звуковая (фонетическая, фонологическая и звуко-

репродуктивная) интерференция; б) орфографическая интерференция; 

в) грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) 

интерференция; г) лексическая интерференция;  д) семантическая 

интерференция; э) стилистическая интерференция. Однако при  

переводе с одного языка на другой, могут быть различные нюансы, 

связанные с особенностями конкретного языка и причинами проявления 

как отрицательной, так и положительной интерференции. В связи с 

этим выделяются различные виды интерференции. Лингвострановедческая 

интерференция – неправильное осмысление фоновой лексики. При 

изучении иностранного языка необходимо овладение не только 

словом, но и типизированным образом в национальном сознании 

народа – носителя языка и культуры; в противном случае происходит 

перенос понятий одного языка на понятия другого (Г. Д. Томахин). 

Например: «der erste Stock» – «первый этаж» вместо «второй». 

Межъязыковая интерференция – проецирование специфических средств 

иностранного текста (ИТ) на переводящий текст (ПТ), результатом 

которого оказывается нарушение норм, конвенций и дискурса ПТ. Эти 

нарушения могут затрагивать лексический состав, грамматический 

строй, предметно-содержательные, лингвотекстуальные и культурные 
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аспекты текста. Следовательно, межъязыковая интерференция представляет 

собой препятствие для достижения эквивалентности. Межъязыковая 

интерференция приводит к блокированию передаваемой текстом  

информации, которая не будет воспринята реципиентом Терминологическая 

интерференция проявляется на лексическом уровне. Она возникает на 

базе частичной межъязыковой омонимии, когда слово ИЯ звучит 

почти так же, как слово ПЯ. С процессом перевода связана и  

культурная интерференция, основанная на различиях «в культурных 

конвенциях, то есть в правилах ситуативного словоупотребления, 

которые приняты в разных культурных сообществах». 

Таким образом, интерференция как неизбежное явление процесса 

перевода в то же время вполне преодолима при правильном  

соблюдении механизма перевода. 
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Підсекція: МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА – НОВІ 

ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ ТА ВИКЛАДАННІ 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ФАХОВО-ПРЕДМЕТНОГО 

ПРОСТОРУ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА 

 

Реформування системи освіти в умовах культурного й духовного 

відродження України зумовлює вдосконалення підготовки майбутніх 

студентів-філологів, підвищення їхньої фахової компетентності. 

Оновлення соціальної, культурної, інформаційно-технологічної сфер 

українського суспільства спричинили якісні перетворення в системі 

вищої освіти. Так, наприкінці XX – на початку XXI століття відбулися 

концептуальні зміни в напрямах, цілях, змісті освіти, які орієнтують її 

передусім на розвиток особистості, формування творчої ініціативи, 

мобільності, підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців. 

Формування фахової компетентності майбутніх студентів-філологів є 

на часі, оскільки продиктоване вимогами та потребами сучасного 

динамічного полікультурного світу, для повноцінної професійної 

реалізації у якому майбутньому фахівцеві недостатньо лише глибоко 

засвоїти теорію мови. Сьогодні необхідний принципово новий підхід, 

який би ґрунтувався не тільки на опануванні студентами теоретичних 

знань, умінь і навичок, а й сприяв би розвиткові їхнього досвіду у 

створенні власних стратегій навчання мови в інформаційному та 

соціокультурному середовищах, формуванні наукового мислення, мотивації 

до подальшої дослідницької діяльності. Розбудова інформаційного 

суспільства, стратегія підвищення якості національної освіти та реалізація 

компетентнісної парадигми актуалізують процеси модернізації навчання 

майбутніх студентів-філологів як фахівців гуманітарної галузі, що матимуть 

широке функціональне поле діяльності, а отже, і багатоаспектні завдання 

в царині дидактичної та теоретичної філології, якісна реалізація яких 

залежить від рівня їхньої підготовки у вищому навчальному закладі, 

цілеспрямованого впровадження компетентнісного підходу в освіту, 
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що передбачає результативну спрямованість навчально -виховного 

процесу, формування висококваліфікованого фахівця, здатного до  

творчості, створення різнотипної наукової продукції й самоаналізу. 

Формування фахово-предметного простору студентів-філологів 

зумовлене спеціальною організацією інформаційно-навчального середовища 

та розробленням методичної системи навчання студентів в умовах 

університетської освіти, які сприятимуть актуалізації в них мотивів 

самовдосконалення, самореалізації, здобуття професійних знань, формування 

готовності до подальшої викладацької та наукової діяльності. Моделі 

та методична система формування фахово-предметного простору позитивно 

впливатимуть на організацію діяльності викладача та студентів на 

різних етапах навчального процесу з необхідним прогнозуванням  

перебігу діяльності: орієнтування, керування, регулювання, інтеріоризації 

керованої діяльності, розвитку видів мовленнєвої діяльності як провідного 

чинника загальної культури особистості. Фахова компетентність студентів-

філологів успішно формуватиметься й удосконалюватиметься за 

умови реалізації принципів неперервності, активності, логічності , 

самостійності, послідовності та цілеспрямованості застосування форм і 

змісту навчального матеріалу, а також лінгводидактичних принципів 

організації майбутньої практичної діяльності студентів. Якість сформованих 

компетенцій (мовної, мовленнєвої, комунікативної, предметної,  

дослідницької) як складників структури фахової компетентності залежить 

від узгодженості інтелектуальної сфери з мотиваційною, тобто  

усвідомленням окремим індивідом потреби мовленнєвого професійно-

комунікативного вдосконалення у зв’язку зі здобуттям обраного  

освітньо-кваліфікаційного рівня з певного фаху. 

Система навчання студентів-філологів повинна мати випереджальний 

характер, оскільки саме студенти мусять стати каталізаторами опанування 

нових наукоємних технологій, носіями інноваційної культури. Ефективність 

процесу формування фахово-предметного простору студентів-філологів 

залежить від того, наскільки в методології та змісті практичного 

навчання мовознавчих і лінгводидактичних дисциплін буде враховано. 

Складність і своєрідність цього процесу полягає в тому, що професійно-

педагогічна діяльність студента-філолога характеризується багатогранністю, 

яка потребує різноманітних форм практичної підготовки. Важливим 

механізмом розуміння фахового простору студентів-філологів є 

взаємозв’язок теорії та практики мовленнєво-професійної діяльності, 

володіння майстерністю слова, методикою навчання мови в освітніх 

закладах різних типів, постійне вдосконалення мовної, мовленнєвої, 

комунікативної, предметної, дослідницької компетенцій. Сформувати 

фахову компетентність студентів-філологів можливо лише за умови 



60 

створення інтенсивної методичної системи засвоєння дисциплін 

професійної та практичної (професійно зорієнтованої) підготовки, що 

входять до змісту спеціальності, застосування інноваційних технологій 

навчання. 

 

 

УДК 372.881.111.1 

Григор’єва О. В., 

старший викладач кафедри англійської філології, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

РОЗВИТОК МІЖКУЛЬТУРНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ТА 

АДАПТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Теоретичному обґрунтуванню досліджуваної проблеми сприяло 

вивчення історичної та філософської літератури, зокрема праць 

Бромлея Ю. В., Баграмова С. A., Куличенко M. I. та інших учених. 

Загальнотеоретичні проблеми виховання підростаючого покоління 

висвітлено в працях Сухомлинського В. О., Беха І. Д., Білоногова Г. I., 

Киричука О. В., Map’єнка I. C. та інших. Питання теорії та методики 

патріотичного та інтернаціонального виховання розглядаються в працях 

Гончарова Н. К., Кондратюка О. П., Струманського В. П. та інших 

учених. Проблемою формування особистості вчителя займалися  

Безпалько О. В., Камська А. Й., Кузь В. Г., Семичемко В. А., Сисоєва С. О. 

та ін. Суспільство у своєму розвитку повністю залежить від виховання 

та навчання підростаючих поколінь: від рівня підготовки організатора 

та керівника навчально-виховного процесу – учителя, вихователя, 

викладача. Згідно з державною національною програмою «Освіта 

(Україна XXI століття)», головним завданням перебудови вищої  

школи є поліпшення якості підготовки фахівців – перехідна підготовка 

кадрів нової генерації відповідно до сучасних вимог, в умовах 

національного відродження. Це вимагає підвищення якості, оскільки 

вчитель є ключовою фігурою всіх прогресивних перетворень у процесі 

розбудови Української незалежної держави. 

Зміст виховання культури міжнаціональних відносин багатоаспектний 

i вирізняється високим ступенем міждисциплінарності, яка дозволяє 

розглядати проблеми формування культури інтернаціонального спілкування 

в складі навчальних дисциплін гуманітарного, соціального, художньо-

естетичного циклів i в спеціальних курсах з іcтоpії та культури 

окремих народів. Інтеркультурний підхід до викладання дисциплін 
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шкільного курсу сприяє подоланню психологічних, світоглядних 

перешкод між людьми різних націй. Проте немає сумніву, що мовний 

бар’єр е чи не найважливішою проблемою міжкультурної мобільності 

та адаптивності. Незрозуміла мова означає розрив нормальної комунікації 

між людьми. I це часто викликає почуття прикрості та роздратування, 

які іноді можуть проявлятися у ворожості до незрозумілої мови. 

Наявність мови міжнаціонального спілкування в багатьох випадках 

попереджує можливість виникнення негативного емоційного напруження. 

Люди, які володіють міжнаціональною мовою, порівняно легше та 

швидше орієнтуються в новій гpyпi, спільності. У них яскравіше 

проявляється здібність до пізнання інших людей – представників 

різних національностей. Мова міжнаціонального спілкування відкриває 

перед людством широкі можливості наблизитись до світу інших людей, 

посилює прагнення людей, які спілкуються, до міжнаціональної 

солідарності, породжує почуття їхньої близькості та співчуття. 

Потреба в масовому володінні іноземними мовами, крім згаданих 

вище загальнокультурних обставин, викликана також i вимогами 

сучасної економіки, зокрема невпинним зростанням третинного її сектора 

та галузей, пов’язаних з обслуговуванням туризму, міграційних процесів 

тощо. Більш інтенсивною стає соціально-політична й культурна 

співпраця народів. 

Але чи готовий сьогодні вчитель іноземної мови до організації 

такої навчально-виховної роботи, де відображалася б уся гама зв’язків 

між народами й націями, яка б допомагала учням, їхнім батькам i 

всьому суспільству жити в мирі та злагоді? Вивчення досвіду роботи 

вчителів іноземної мови та попередні дослідження свідчать, що багато 

вчителів поки що не готові. До того ж педагогічні ВНЗ поки що 

недостатньо успішно вирішують цю проблему, тому що багато 

педагогів ще самі не можуть визначитися у світі нових цінностей. 

Вони розуміють необхідність відмови від старих ідеологічних кліше, 

але не бачать нових орієнтирів. Непрофесійні, імпульсивні заклики до 

скасування радянського виховання (без упровадження нового), спроби 

«очистити» громадську свідомість від радянського спадку, протиставити 

всьому прорадянському систему загальнолюдських цінностей призвели 

до негативного ставлення влади до виховної роботи в нашій країні, що 

проводилась традиційно. Через це неприродний ідеал «радянської» 

легко трансформувався в ідеал «американської», «західної» людини, 

для служіння якому здебільшого потрібна вже не російська, а 

англійська мова. Іноземна мова в цьому контексті є інструментом 

співвіднесення колективної індивідуальності нації з іншими, що 

забезпечує її потребу в дедалі виразнішому усвідомленні власної 
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неповторності. Реалізація цієї потреби залежить від рівноваги й 

гармонії в уявленні про життя й культуру інших націй, інструментом 

пізнання яких є відповідна іноземна мова. 

Отже, оволодіння іноземними мовами є визначальним напрямом  
й важливим компонентом процесу формування в учнів культури 
міжнаціональних відносин, а вчитель іноземної мови стає безпо-
середнім організатором цього процесу. Саме вивчення іноземних мов 
дозволяє не лише розвивати лінгвістичну компетенцію, але й знайомить 
учнів із культурою країни, мова якої вивчається. Важливо, щоб 
предмет нарівні з граматикою та розмовною практикою містив опис 
цінностей, звичаїв, традицій, норм поведінки носіїв іншої культури. 
 
 
УДК 821.111.09’06 

Диндаренко О. А., 
старший викладач кафедри англійської мови, 

Чорноморський державний університет 
імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

«МАНДРІВЕЦЬ ЧИ ОПОВІДАЧ»  

У ПОСТКОЛОНІАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ 
 

Відомий критик постколоніалізму Е. Саїд звинувачує Р. Кіплінга в 
орієнталізмі, із чим можна погодитись тільки частково. Світові ще 
доведеться відповісти на питання: «А ким насправді був Р. Кіплінг?» – 
тобто розгадати феномен одного з найталановитіших письменників 
першої половини минулого століття. Навіть для Р. Кіплінга, людини 
імперії, європейця по крові, дух якого виховав Схід, це було складно, 
бо він жив у певну історичну епоху й міг помилятися з точки зору 
сучасності в розгляді політичних та ідеологічних питань тих часів.  
Р. Кіплінг, безперечно, мав великий дар слова як у прозі, так і в поезії, 
а також дар перевтілення, тому не можна засуджувати автора за те, що 
він намагався якомога ближче до суті передати важливі історичні 
події. Ми вважаємо, що для Р. Кіплінга, європейця за освітою, 
вихованого на лоні східної філософії, була трагедією невдала спроба 
об’єднати завжди полярні, але однаково сильні, сталі східну та західну 
системи життя. Очевидно, що Схід ніколи не перейме західні 
принципи життя, рівно як і Захід не зможе застосувати східну 
філософію, релігію та ін., бо не зможе глибоко й правильно зрозуміти 
їх. Важко не погодитися зі словами Е. Саїда, що «… кожен культурний 
твір – це бачення моменту, а ми повинні зіставляти це бачення з 
різними поглядами, які він викликав пізніше…» [Said 1994: 227]. 
Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що вперше в історії 
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вітчизняного літературознавства зроблено спроба довести, що Р. Кіплінг 
зміг створити образ Індії з особливостями національного колориту: 
мови, природи, культури, історії, релігії, філософії, – які є вічними, 
незалежними від британської опіки першої половини 20-го століття. 
Ступінь дослідженності теми низький, оскільки не можна говорити про 
повну наукову об’єктивність поглядів критичного напряму орієнталізму, 
оскільки всі його відомі представники (Е. Саїд., С. Сулері, М. Лата,  
Г. Бгабга, С. Хуссейн, С. Каплан, Дж. Сваті, А. Дірлік, М. Пратт та ін.) – 
вихідці країн Сходу, які упереджено сприймали будь-які спроби 
європейців аналізувати життя та звичаї іншої цивілізації. Однобічно 
трактуючи Р. Кіплінга як «барда британської імперії, нездатного 
змінити свої погляди», у якій оболонці вони б не містилися, вони 
мають рацію в тому, що Р. Кіплінг як представник певної історичної 
епохи культивував імперіальний світогляд патріота своєї держави (як у 
вірші «IF»). Але ж саме йому належать слова з «Балади про Схід та 
Захід»: «… що – плем’я, батьківщина, рід, якщо сильний із сильним  
на краю Землі встане!» [Кіплінг 1989: 277], які свідчать про зміну 
традиційного орієнталістського погляду. Теоретичну основу дослідження 
складає напрям сучасної постколоніальної критики – орієнталізм, 
заснований Е. Саїдом, присвячений дослідженню країн Сходу. Відомий 
критик аналізує твори європейських письменників на певних етапах 
побудови колоніальних систем імперіалізму й, згідно з хронологією та 
проблемами, яких торкаються автори, класифікує їх як «твори 
раннього орієнталізму», власне «орієнталістські твори» та «твори 
пізнього орієнталізму», які наближаються за своєю структурою та  
проблематикою до постколоніальних. Серед британських авторів першої 
половини ХХ століття Р. Кіплінг та Е. М. Форстер як представники 
власне орієнталізму посідають центральне місце. «Орієнталіст не міг 
збагнути, що двадцяте століття викликало істотні зміни на Сході, що 
лідери Сходу (такі, як Бен Ладен), перейняли досвід усіх своїх 
попередників, що більша свобода розвитку сформувала кращі умови 
майбутнього своїх країн, що на Сході люди стали самовпевненішими і, 
можливо, трохи агресивнішими» [Зубрицька 1996: 56]. А у світі 
сучасних подій ці слова Р.Кіплінга звучать як пророцтво й закликають 
знаходити компроміс між державами, запроваджуючи діалог цивілізацій, 
щоб співіснувати без війн і конфліктів, поважаючи одна одну як рівну 
собі. Крім того, поєднавши майстерність письменника та журналіста, 
Р. Кіплінг зобразив Індію «поза часом», представив її «цікавою, 
вартою уваги» для всіх кіл читачів Заходу. Як зазначають Чаудхурі,  
С. Хуссейн і С. Сулері, «Р. Кіплінг завдячував розвитком прогресивних 
ідей стосовно Індії не тільки тим, що народився в Бомбеї, а ще тим, що 
успадкував як від свого батька «відчуття культурного минулого Індії», 
так і від своєї матері «більшою часткою художню свідомість пре-
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рафаелітів». Бурхлива реакція на останню змусила письменника вже в 
ранньому періоді творчості посилити «тенденцію до більш філістимлянсь-
ких чеснот» [Sampson 1995: 738] – жадібності, лицемірства, споживацької 
культури, прагматизму, некомпетентності в різних сферах знань,  
які він так майстерно висміював у своїх ранніх іронічних творах 
журнальної збірки «Схід є Схід». Існують натяки на споживацьку 
культуру, чи дух комерції, ХІХ століття як у коментарі Гессе, так  
і Рігнолла. Цим духом була пронизана торгівля не тільки в еконо-
мічному житті, але й в оповіданнях багатьох англійських письменників 
кінця ХІХ століття, як зазначив Р. Кіплінг, прибувши в Лондон в  
1890-х роках. «Визнання, – як казав Р. Кіплінг, – свого заняття 
письменника-журналіста – це визнання ринкових відносин та стосунків 
купівлі – продажу, які характеризують літературне середовище кінця 
ХІХ-го століття» [Wolfreys 1999: 450]. У відгуку на пораду Гобінди в 
передмові до антології «Останній гандікап» Р. Кіплінг «підкреслює 
комерційну свідомість маси… бо коли гроші вже заплачено, то це 
повне право читача змінювати казку за власним сценарієм…. Чи варто 
мені тоді писати книгу, що вийде у світ на ваш розсуд? – заявляє 
письменник [Kipling 1983: 498]. Дж. Рігнолл, у свою чергу, стверджує, 
що існує близький зв’язок між бродягою та споживацькою культурою 
ХІХ століття, який висвітлює важливу спорідненість між споглядачем 
та читачем. Тоді не тільки споглядач і реалістичний роман є  
результатом комерційної культури ХІХ століття, але й роман сам по 
собі є предметом споживання, представляє в ролі споглядача імідж 
самого споглядача, від якого він залежить» [Kipling 1983: 498]. 
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WATER-RIVER IMAGE AND THE SEARCH 

FOR IDENTITY IN NATIVE AMERICAN WOMEN’S WRITING 
 

The environmental movement has a particularly intimate relationship 

with Amerindians cultural history and literature. Native American writers 

have placed themselves in the forefront of American writers because their 

visions unveil a world that is unified as a reality composed of myths, 

spiritual mystery, rituals. Louis Owens, a Professor of Literature in the 

University of California, Santa Cruz, analyzing American-Indian novels 

states, that «the Indian in today’s world consciousness is a product of 



65 

literature, history, and art, and a product that often bears little resemblance 

to actual, living Native American people». 
It is obvious that a majority of nature writers are Western writers, 

because the West as a region continues to circulate quite broadly in 
American culture as symbol for ‘the wild’ and ‘the natural’. For Native 
American Women writers Leslie Marmon Silko and Louise Erdrich writing 
about Native American life is to affirm the vitality of Indian culture, the part 
of which is nature – with its mountains, valleys, rivers. 

Throughout short stories and novels Lesli Marmon Silko uses 
naturalistic image patterns to explore the narrator’s desires and changes, to 
show her openings herself to a richer sensuality. The image of river in her 
stories embodies sexual desire, its current running through, as she writes, 
the narrow fast channel that bubbled and washed green moss and fern 
leaves. The river imagery evokes the female body, reveals the major themes 
of the story – search for herself, sexual desire and the natural landscape. 

Louise Erdrich writes in her novels of the inevitable search for identity. As 
in Silko’s stories the imagery of water leads a woman to self discovery, her 
experiences grew beside the river the interpretation of water-river metaphor in 
Louise Erdrich’s novel leads characters to self-identity. In «Love Medicine» the 
main element that figures prominently throughout the book is the recurrent 
image of water transformation (walking over snow or water) and a sort of 
transcendence. The river is always this boundary. At the end of the novel Lipsha 
Morrissey crosses the water and it’s evident that he has finally arrived at a 
coherent sense of his place within the community from which identity springs. 

Thus, the real appreciation to be drawn from an understanding of 
American Indian Women Writing will always remain just out of reach to 
anyone who does not take the trouble to learn something about Navajo, 
Pueblo, Chippewa, or Blackfoot mythology and culture. Native American 
writers are offering a way of looking at the world that is new to other cultures. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ 

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 

 
Швидкий розвиток нових технологій докорінно змінив як способи 

взаємодії, так і людей, які взаємодіють між собою. Поява бездротових і 
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портативних цифрових пристроїв призвела до нового витка зв’язку. 
Зв’язок зі світом став простішим і дешевшим – люди можуть говорити 
майже з усім світом, скрізь і в будь-який час. 

Які ж пристрої ми відносимо до групи мобільних? На нашу думку 

мобільний пристрій являє собою невеликий бездротовий обчислювальний 

пристрій, як правило, достатньо малий, який можна використовувати, 

тримаючи в руці. До таких пристроїв можна віднести: кишеньковий 

комп’ютер, який функціонує як персональний органайзер, але також 

надає адреси електронної пошти й доступу в Інтернет (handheld PDA); 

портативний комп’ютер, який підходить для використання під час 

подорожей (laptop); невеликий портативний комп’ютер, призначений  

в основному для доступу до Інтернет-додатків (netbook); ультра-

мобільний персональний комп’ютер (UMPC); мобільний телефон (cell 

phone); смартфон – стільниковий телефон, який здатний виконувати 

багато функцій комп’ютера, який, як правило, має відносно великий 

екран та операційну систему, здатну працювати з додатками загального 

призначення (smartphone); планшетний комп’ютер (tablet PC); кишенькові 

аудіо- та відеопрогравачі (handheld audio/video players); кишеньковий 

ігровий пристрій (handheld game device); кишенькову електронну 

книгу (wearable e-book reader); USB-накопичувач (USB drive); мікро-

ПК (micro PC); пейджер (також відомий як зуммер), який являє собою 

бездротовий пристрій зв’язку й телекомунікацій, що приймає й 

відображає числові повідомлення і/або приймає й оголошує голосові 

повідомлення (pager); цифрову камеру (digital camera); портативний 

навігатор (Portable Navigation Device, PND) та багато інших. 

Науковці у своїх дослідженнях стверджують, що у 2013 році 

відбувся вибух застосування мобільних пристроїв у галузі навчання, 

зокрема планшетів, які стали в авангарді цього зростання. Мобільні 

пристрої всюдисущі, оскільки вони завжди знаходяться на зв’язку, 

тому вони ідеально підходять для навчання різноманітними способами 

й можуть застосовуватися в різний час і в різному місці. Деякі 

американські дослідники перевагами використання мобільних пристроїв у 

ролі навчальних засобів вважають зростання активності студента та 

його мотивації, формування знань, розвиток мовлення та співпраці в 

навчанні, глобальну поінформованість, низьку ціну та можливість 

ефективно управляти своїм часом [Lahiri, Moseley, (2012); Eckersley, 

(2014)]. Як говорить Юлій Стодд (2012) у своєму блозі, «мобільний 

зв’язок є частиною переходу від навчання, яке є абстрактним, 

дискретним, розрізненим, до навчання, яке є частиною повсякденної 

реальності, що спонукає до появи нових ідей в організації навчального 

процесу, ... загальною платформою для спілкування різними мовами 

залежно від контексту». 
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Освітня політика України підтримує практичну діяльність освітян, 
спрямовану на забезпечення студентів відповідними ресурсами електрон-
ного навчання. Тим не менш, перспективи розвитку та впровадження 
нових освітніх технологій на основі мобільного навчання все ще 
досліджено не повністю й не реалізовано в повному обсязі. Їх  
використання є обмеженим, спонтанним і несистематичним. 

У студентських групах, у яких я викладала англійську мову 
протягом багатьох років, я провела декілька наукових досліджень і 
виявила, що 100 % студентів користувалися мобільними телефонами 
ще 10 років тому, а 50 % із них зараз мають ще й планшети. Наявність 
у моїх студентів цих мобільних пристроїв дала мені можливість 
використовувати змішане навчання у викладанні англійської мови, 
брати участь у міжнародних віртуальних проектах й організувати 
відеочати, спілкування в режимі реального часу зі студентами різних 
країн. Ось чому я вважаю, що ми не можемо знайти кращих пристроїв, 
ніж планшети й мобільні телефони, для забезпечення реального 
спілкування з метою формування іншомовних комунікативних навичок 
студентів. 

Мобільні пристрої та додатки змінили спосіб, яким люди вивчали 
англійську мову. Вони надали людині доступ до нескінченних ресурсів 
і навчальних матеріалів, а також можливість навчатись в усіх куточках 
земної кулі – у будь-якому місці й у будь-який час. Дедалі і більше 
студентів використовують мобільні пристрої для під’єднання до 
мережі Інтернет з метою спілкування, обміну інформацією, пересилання 
файлів, користування словниками. Але існують сотні додатків, 
доступних для мобільних телефонів, якими мало хто зі студентів 
користується. З їхньою допомогою можна розвинути й покращати 
навички й уміння спілкування, цікавим способом поліпшити граматику, 
створювати відео, робити швидко аудіозаписи та пересилати їх 
товаришам. British Council пропонує величезний вибір додатків для 
смартфонів. Ось найкращі з них, які студенти можуть використовувати 
безкоштовно для додаткової практики: Johnny Grammar’s Word 
Challenge – для розвитку граматичних навичок; Two min English – 
надає двохвилинні відеоуроки на різні теми; Duolingo, English Tracker – 
для вивчання англійської мови в процесі гри; English Conversation; 
Maxu learn English; Real English – пропонує безліч відео- та аудіоуроків 
для початківців, середнього та просунутого рівнів; Ipadio – дозволяє 
записати до 60 хвилин високоякісного звуку, додати назви, описи, 
зображення та інші. 

Отже, розробка дієвого мобільного контенту, творчих цікавих 
завдань для різних рівнів, заохочення студентів до їх використання є 
на сьогодні найголовнішим завданням науковців. 
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ФІЛОСОФІЯ МОВИ ТА КУЛЬТУРИ 

В ТРАДИЦІЯХ ДАВНІХ НАРОДІВ 

 

Заглиблюючись у традиції представників стародавніх цивілізацій, 

передусім вражає їхня значна увага до Слова, до мови. Так, у 

Стародавньому Єгипті близько 5000 років тому існувала відома 

«Книга мертвих» – своєрідний путівник у потойбічному світі, у якому 

йдеться про те, що, крім інших обов’язкових ритуалів, душа померлого 

повинна володіти знанням «імен», тобто правильно розуміти назви 

всього, із чим вона має зустрітися «там», тому що знати «імена», 

розумiти слова, що позначають важливі реалії дiйсностi, i правильно 

використовувати ці слова – значило володіти силою, бути могутнім і 

здатним зробити все, що треба. Немає імені – i немає сутності, немає 

нічого. 

Головні аспекти конфуцiанської філософії, у якій знайшла  

відображення й теорія «правильності слова», є спільними i для 

давньоiндiйського, i для давньогрецького світогляду. Згідно з цією 

філософією, cлова не повинні вимовлятися довільно, тому що  

внаслідок їхнього звучання обов’язково виникає дія. Словесна магія, 

властива міфологічному мисленню, наділяла слова постійною  

здатністю діяти i впливати на зв’язок між подіями. Отже, слово у 

філософії давніх народів сприймалося як першопричина, що надає 

зміст усьому, як світовий розум (Логос), а також як розумність окремої 

людини. Правильно розуміти потрібно було насамперед тексти 

сакральних книг. У давніх індійців – це «Веди» – збірник священних 

гімнів, священне знання про Всесвіт, яке Брахма, за переказом, дав 

людям. На ґрунті цих знань і до сьогодні значною мірою базуються 

правові, майнові та етичні норми поведінки індійців. 

Давньоiндiйська наука про мову значно вплинула на давньогрецьку 

лінгвістичну традицію. Але якщо давньоіндійське мовознавство мало 

загалом емпіричний характер, то теорія мови в Давній Греції була 

однією зі складових частин філософії. До найзначніших проблем, 

якими займалися в античні часи протягом декількох століть, належала 

проблема спiввiдношення між речами i словами – їхніми іменами. Суть 

цієї проблеми зводилася до відповіді на питання: співвідносяться слова 
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з природою речей чи зв’язок мiж словом та річчю утворюється 

довільно й унаслідок цього – «неправильно». Давньоiндiйська й антична 

греко-римська лінгвістичні традиції вплинули й на арабське мовознавство, 

розквіт якого припадає на епоху Халіфату (VII–VIII ст.). Інтерес до 

лінгвістики в арабів також був викликаний практичними потребами – 

зробити зрозумілою для мусульман священну книгу Коран. 

Кожна з цих релiгiй створила свою концепцію життя й поведінки: 

мораль, філософію, право й естетику, які закріпилися в канонічних 

текстах вiдповiдними мовами: Бiблiя, Коран, конфуцiанськi твори, 

індійські Веди тощо. Характерно, що ці тексти створювали основу 

всієї системи знань та iдеологiчний фундамент суспільства. Знання 

канонічної мови, розуміння канонiчних текстів було властиве лише 

освіченій i культурній людині, i, відповідно, ставило цю людину в 

привілейоване становище. У східних слов’ян, зокрема, до ХVII ст., 

принаймні, освіченість людини визначалася рівнем правильного розумiння 

Слова в сакральних текстах i взагалі знанням Святого письма та 

Патристики. 

Думка про виховання особистості шляхом долучення до культурних 

досягнень людства через мову прослiдковується i в працях подальших 

філософів i педагогів минулого. Відома, наприклад, фiлософсько-

лiнгвiстична концепція «пансофiї» – загальної мудрості, освіченості – 

Яна Амоса Коменського, згідно з якою необхідно створити науку про 

Всесвіт, унікальну класифікацію предметів та явищ, які потрібно знати 

всім, а слова, що їх позначають, необхiдно розуміти правильно. За 

думкою Коменського, розповсюдження «пансофiї» на все людство 

сприятиме докорінному його виправленню та створенню гармонійного 

суспільства. 

До поглядів Коменського близькі вчення Е. Роттердамського, Ж.-Ж. Руссо, 

Г. Лейбнiца, якi, проте, визнавали розуміння світу речей єдиним для 

всього людства. З урахуванням національних особливостей бачення 

свiту та відбиття цього бачення в різних мовах створено педагогiчне 

вчення I. Г. Песталоццi й особливо теорію В. фон Гумбольдта, згiдно з 

якою становлення особистості зводиться насамперед до самовиховання 

й самовдосконалення через засвоєння культурних досягнень людства. 

Проте i в наш час стародавня лінгвістична концепція «правильності 

слова» не втратила своєї актуальності. Адже найчастіше той, хто пише, 

i той, хто говорить, виходять із погляду, що особи, події, місцевості, 

про які йдеться, відомі тим, хто слухає i читає. Водночас нерідко 

комунікації не відбувається саме з причини непорозуміння між тим, 

хто говорить i слухає, або поміж тими, хто пише й читає, тому що 

використовуються незрозумілі для сприймаючої сторони поняття, а 

точніше, їхні назви. 
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Адекватному сприйманню національних та загальнолюдських 

культурних досягнень значною мірою заважає наявність у писемних та 

усних текстах семантично затемнених лексичних одиниць (як слів, так 

i фразеологізмів), що спричиняє необхідність подальшого теоретичного та 

практичного аналізу лексико-семантичних труднощів як із погляду 

їхнього семасіологічного визначення, так i в практицi лексико-

графічної інтерпретації. 
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THE IMAGE OF CHERNOBYL IN AMERICAN MOVIES 

 

The ecological theme in American movies as well as a nuclear threat and its 

consequences for the country and for the whole humanity have had a long 

history. That is why when Chernobyl fourth reactor explosion seemed to initiate 

not only the countdown to the Soviet empire collapse but to the apocalypse for 

all human beings American film industry started to explore this theme on 

different levels: in serious documentaries, in popular movies, and even in 

cartoons. We may distinguish at least four approaches to Chernobyl 

representation on screen: as a technological disaster (this approach is more 

typical for documentaries), as a tragedy for humans (mainly in drama), as an 

apocalyptic event with unpredictable outcomes (in horror movies and thrillers), 

and simply as a background (in action and sci-fi movies). 

The first outsider popular vision of Chernobyl disaster was presented 

only in 1994 in the second-season episode «The Host» of The X-Files. In 

tune with the main mission of two leading characters to investigate cases 

involving marginalized paranormal phenomena, the agents Fox Mulder and 

Dana Scully face with a tapeworm-like humanoid Flukeman who attacks 

people and injects them with death-causing flukes. Within investigation the 

agents find out that the Flukeman was brought to New Jersey by a Russian 

freighter that was transporting salvage from Chernobyl in which the 

creature was actually born. In 1997 the plot of this episode was adopted as 

the X-Files young adult series novel The Host by Les Martin. 2013 saw a 

comeback of the same character in a comic continuation of The X-Files 

called Season 10. In two stories Hosts a reader meets with the Flukeman 

and his offspring. It also discloses a backstory of the Flukeman, a Soviet 
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liquidator named Gregory who after the meltdown mutated into the original 

Flukeman. 

Transformers: Dark of the Moon is a 2011 American science fiction 

action film, the third in the series. It is a spin-off derived from already 

existing works such as Transformers toyline (since 1984), comic book 

series (Marvel Comics, 1984–1993; Dreamwave Productions, 2002–2004; 

IDW Publishing since 2005), an animated television series, mangas, and 

other products in the Transformers franchise. The earliest reference to 

Chernobyl is found in a story Blood on the Tracks issued by Marvel Comics 

in September 1986. It features the story of the first mobile nuclear power 

station Alpha which is protested against by environmentalists, and a viewer 

can catch a sign admonishing the maintainers for not learning a lesson from 

Chernobyl. In the 2011 movie we face an alternative history of US space 

program and Chernobyl plant meltdown. It came out to be a secret place 

used by a former Soviet government to perform experiments with a fuel cell 

stolen from a powerful space station Ark. The attempt failed and the 

catastrophe devastated the land around the site. 

The only American popular movie which is entirely devoted to 

Chernobyl as a black tourists site is a 2012 horror Chernobyl Diaries 

directed by Bradley Parker. It is a spooky story about six American 

vacationists who, looking for extreme emotions, hired a Ukrainian guide 

Yuriy, a former Soviet soldier. He takes them to Prypiat, a ghost city of 

Ukraine, which was left by people in 1986. During their trip they find out 

the proofs that not all workers were evacuated but many of them were 

actually left in the Zone as radioactive patients. Those who could escape 

from a clinic were wandering around at night and killing all alive creatures 

and humans including Yuriy and four of those American travelers. In final 

scenes the two survivors are detected by ‘brave’ Ukrainian guards who shot 

Paul and throw his girlfriend to a cell with patients-mutants. During the 

whole movie numerous monsters stay in shadow that makes them rather 

unconvincing. So, it is not a surprise that visually they all are vanquished by 

the Flukeman. 

A Good Day to Die Hard, a 2013 action by John Moore, was a critical 

failure, receiving mostly negative reviews, that also brings to mind the 

critics’ reaction on Chernobyl Diaries with just one difference – the Die 

Hard film became a box office hit and grossed over three times its budget 

worldwide. The main result of such popularity is that the visual images 

translated from the screen have more chances to become recognizable and 

persuading in mass consciousness. That is why the plot, McClain’s 

travelling to Russia to save his son from terrorists, reminds of and is 

inspired by a classical Cold War Hollywood matrix with its white-and-black 
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border line between civilized Western world and human-threatening East. 

Chernobyl appearance in this context is to intensify the gap. The location is 

used as a ready-made dread deprived of any associations with tragedy or 

human losses and sufferings. This uninhabited place, totally destroyed in a 

final scene, aims to enhance the «civilized’ heroes» mission to save the 

entire world from Russian corrupted mafia men while protecting a priceless 

life of an American and eternal values of family bonds. 

All in all, for westerners Chernobyl has become a traditional location to 

place the Evil in. It also should be studied in close connection with the 

process of visual stereotypization of Ukraine in western popular movies. 

Because Chernobyl is often the first and the only association with this 

country, the image is applied to the whole society as typical. As a result, 

there are numerous exaggerations on the way. Will this red eyed predator 

ever clear away its tears? 
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ПОПУЛЯРНІСТЬ, КОМЕРЦІЙНИЙ ПОПИТ ТА СЕРІЙНІСТЬ 

ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ЯК ОСНОВНІ ТИПИ МАНІФЕСТАЦІЇ 

ПРОДУКТУ СУЧАСНОЇ МАСОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 

ПРИКЛАДІ РОМАНУ-ТРИЛОГІЇ ЛОРЕН ОЛІВЕР «ДЕЛІРІУМ» 

 

Трилогія «Деліріум» сучасної американської письменниці Лорен 

Олівер є одним із найбільш успішних романів на сьогодні, що 

підтверджується схвальними рецензіями від авторитетних видань та 

високими позиціями, які займають усі частини трилогії в численних 

списках бестселерів. Найбільш вагомими з отриманих винагород є 

звання бестселера за версією New York Times та найкращої книги року 

від Amazon, яке отримала кожна частина трилогії – «Деліріум», 

«Пандемоніум» та «Реквієм» – у 2011, 2012 та 2013 роках відповідно. 

Подібний успіх можна пояснити високою зацікавленістю сучасного 

читача масової літератури саме жанром антиутопії, який досі 

продовжує розвиватися та продукувати велику кількість текстів. 

Крім трилогії «Деліріум» Лорен Олівер, серед найбільш популярних 

масових антиутопій варто зазначити також трилогії «Голодні ігри» 

Сьюзен Коллінз, «Дивергент» Вероніки Рот, «Той, що біжить в 
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лабіринті» Джеймса Дашнера, «Відтінки сірого» Джаспера Ффорде, 

«Зруйнуй мене» Тахіри Мафі та багато інших. Усі перераховані 

романи-антиутопії мають дещо схожу тематику, проблематику, сюжетні 

колізії, а також конфлікти, зображені у творах. Автори підходять 

однобічно до вирішення поставлених у творах проблем, завершуючи 

кожну з історій щасливим фіналом. Варто також зазначити, що 

головними героями (а точніше – героїнями) сучасних романів-

антиутопій дедалі частіше стають дівчата-підлітки, що зумовлює 

можливість віднести ці твори саме до підліткової літератури, або – як 

її прийнято називати в англомовних джерелах – Young Adult Fiction. 

Одними з основних рис масової літератури є її популярність  

та комерційний попит. Значна популярність творів певного типу 

породжує помітний комерційний попит, що, у свою чергу, приводить 

до подальшого зростання кількості книжок, які відповідають  

усталеним шаблонам успішності задля досягнення їхніми авторами 

більшого комерційного визнання. Широке різноманіття подібної  

літератури робить очевидним той факт, що саме такі твори зараз є 

найбільш затребуваними на літературному ринку, а найуспішніші з 

них так чи інакше стають об’єктом численних наслідувань та 

копіювань. Жанр антиутопії став невід’ємною частиною сучасної 

масової літератури та привертає до себе увагу найбільш широких 

верств населення, незалежно від їхнього віку та освіти. Особливою 

популярністю при цьому він користується в молоді та підлітків, 

зображуючи головних героїв творів саме цього віку, звертаючись до 

цінностей та проблем, які цікавлять у першу чергу молодих людей. 

Варто звернути увагу на те, що всі вищезазначені популярні 

антиутопії сучасності є трилогіями, проте деякі успішні твори масової 

літератури можуть включати чотири, п’ять, або навіть більше частин. 

Цей факт є підтвердженням ще однієї характерної риси масової 

літератури – її серійності. Автори популярних романів, досягнувши 

комерційного успіху, зазвичай не зупиняються на написанні однієї 

книги, а навпаки, намагаються продовжити серію, об’єднану за 

рахунок одних і тих же персонажів, якомога довше. Трилогія 

«Деліріум» не є винятком у цьому випадку. Логічним завершенням 

історії Ліни та її кохання міг би стати фінал першої частини, коли вона 

втікає з ізольованого стіною міста до дикої місцевості. Проте авторка 

роману вирішує написати продовження пригод головної героїні, які, як 

у найкращих традиціях творів масової літератури, обов’язково мають 

завершитися хепі-ендом. 

Отже, роман-трилогія Лорен Олівер «Деліріум» є одним із 

найбільш популярних творів сучасності, який поєднує в собі риси як 
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класичної антиутопії, так і масової літератури, що робить цей роман 

доступним та цікавим для широкого кола читачів. Значна 

популярність, високий комерційний попит, а також серійність  

художнього твору є тими рисами, які вказують на його приналежність 

до кола масової літератури. 
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PODCASTS AS A TOOL TO IMPROVE 

LISTENING COMPREHENSION 

 

Listening comprehension is very important in the English language 

learning. It is not a passive activity, but an active process in which the 

listener must distinguish between sounds and understand vocabulary and 

grammatical structures. 

One of the English language learning tools for improving students’ 

listening comprehension is podcasts. The New Oxford American Dictionary 

(Oxford University Press, 2005) defines podcast as «a multimedia digital 

file made available on the internet for downloading to a portable media 

player, computer, etc.». It was declared the Word of the Year in 2005 owing 

to its popularity. The term was derived by blending two words: iPod and 

broadcast. 

Podcasts were originally audio files uploaded to the internet to be 

downloaded onto a mobile device such as a call phone, mp3 player, such as 

iPod, or to be listened to directly from the computer. Nowadays podcasts 

can be audio podcasts, video podcasts or enhanced podcasts: pictures, 

slideshows, Power Point, etc. Audio podcasts are the most popular as they 

are free and easy to produce. In 2004, Adam Curry developed a software 

program to transfer audio recordings automatically directly onto iPod to be 

stored alongside music. The integration of podcasts into Apple iTunes 

prompted thousands to emerge rapidly and EFL podcasting sites became 

noticed as a result of their availability on iTunes. 

The pedagogical use of Mobile Learning for listening comprehension 

was investigated by Lu (2007), Kavaliauskiene (2008) and others. 

Using podcasts as a medium for learning opened up new opportunities in 

the language learning context. The auditory dimension of podcasting, e. g., 



75 

intonation or vocal expression, conveys a message directly to the listener’s 

heart and brain. The personal touch, including expression of emotions, 

feelings and tonal variations may contribute to a podcast message, in a way 

that cannot be achieved with a textual message (Panday, 2009). Podcasts 

benefit learners both with their spontaneity (Zarina, 2009) and their 

applicability to intensive and extensive listening tasks (Sze, 2006). 

Furthermore, the authenticity and type of materials available in this format 

effectively bridges the gap between formal English and informal language, 

making them suited to extensive listening, motivating students’ interest in 

listening to English inside and outside the classroom. 

Podcasts have the following advantages: 

 Podcasts provide a unique repository of authentic oral language 

materials. 

 Students have an opportunity to learn to understand the English speech 

by listening to it and paying attention to peculiarities of pronunciation, stress, 

intonation, logical pauses made by the native speakers. 

 Listening to the native speakers’ informal speech which contains 

useful phrases contributes to students’ vocabulary. 

 Listening on a regular basis helps students to differentiate between 

various accents and easily understand native speakers. 

 Students learn how to use lexis and grammar in the context. 

 Students have a chance to improve their concentration. 

 Students can learn everywhere, etc. 

Podcasting appeals to the English language learners as podcasts provide 

up-to-date authentic listening practice. 
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A VISUAL IMAGE IS A CREATIVE WRITING PURSUIT 

 

In a world dominated by glamorous media-inspired notions of reality, 

different human and unrealistic standards get impressed upon the emotional 

grid of individuals. Creativity is a mental exercise of forming images or 

concepts of objects or situations not existing or not directly experienced. 

There is more to a creative writing course than just getting down 

grammatically correct sentences. Each student subscribes to various social 
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and moral codes. Each student has a natural context in which he/she 

organizes the various activities that make up his/her life. If these activities 

are «reproduced» in the English class – the students will be more inclined to 

be involved in them. The student factor constitutes the heart of creative 

writing class. Topic for this course were selected according to students’ 

interests. 

The mind-baffling nature of creative writing demands a musical 

movement of feeling. It grows out of sensory awareness, close observation 

and imagination. Music is a stream that follows our students everywhere. 

One of my students composed a poem about her version of the role of music 

in her life. One excerpt from the poem follows: 

«Cause the music is who I am, 

What I have, what I think, what I feel. 

It can mislead my heart and heal 

And can convey my soul with jam». 

Kate Mokrouz 

Another student expressed his perception of the connection with music 

in this manner: 

«Music is such a vivid and beautiful world. During any 

particular minute music exists simultaneously in countless 

worlds and universes of their own. It’s about beautiful people 

all screaming and whispering and preaching and praying their 

most sacred feelings to you. It doesn’t matter where the music 

came from. There are dozens of images I could use to tell you 

how I feel about music. The image of a drunken poet with a 

guitar flashes through my mind, very melancholic, only to 

switch to the image of some happy folk musicians, New York 

circa 1960, only to switch to the next, to the next, to the next. I 

listen to everything and everything listens to me and it’s all 

very, very special. That’s how music makes me roll». 

Stepan Prokhorenko 

There are a number of good reasons for using music: in creative writing 

class, in particular, the potential of it to cross the bridges of uncertainty and 

nurture one’s mental imaging. One completely fascinating thing about 

music is the magic that surrounds it. It helps students to see things they have 

never noticed before. 

Music has become an essential component of my classes, I use it in a 

variety of ways. Tasks are assigned to support individuals to use language as 

natural expression as possible. Our students are willing to expand the size of 

their «perceptional windows» with the help of numerous activities. During 

group discussions they find out what they have in common with the music. 
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They write entries in their journals of some of the impressive things that have 

happened in the world of music. They like to compile a tape of nature sounds – 

water, wind, birds – to create «music» of their own. Students choose a song 

they like and write a new version by changing the lyrics. 

Music has story-telling elements. After listening to a recording of music, 

they name the kind of music and write down details of a plot that seems to 

fit the music. 

They choose the works of art and decide what type of music would go 

best. They used to choose pictures with symphonic color patterns belonging 

to the artists who never worked «open» plots. The tangible waves and 

interplay of color schemes stimulate student’s imagination. They try to hear 

the unique melody which makes the entire scene sound. Their descriptions 

seem to «sound» as a sort of picture concerts. One of them follows below: 

«It starts out calm and quiet, like a gentle singing of a 

nightingale. The sounds are dew drops flowing in a stream of 

tender love. So smooth and light. It’s like dawn at the 

beginning of a hot summer. Higher notes and lower volume 

turn music into a delightful wandering across the field of 

fragrant camomiles. 

Boom! Suddenly a burst of color turns music into chaos. 

The tempo is rising. It becomes eccentric, unpredictable and 

obsessive. Strong beats are dynamic and wild. The energy is 

released. It stirs imagination, takes breathe away. It’s powerful 

and growing. It puts down roots into your soul. Don’t try to run 

away, the outcome is inevitable». 

Valeriya Gorshkova 

The students feel a rush of excitement while enjoying the activity 

«Seeing pictures in the mind». When they are exposed to a succession of 

different music they discover an echo of the spiritual energy that penetrates 

them. 

The following are some pictures the students visualize while listening to 

the music. 

«Music-box images. 

1. The glittering mid-summer forest glade set in the viridian 

verdure, reflecting both the cyan skies and the deep vistas 

between the trees. A quiet and peaceful scene. Nothing dares to 

disturb the perfect balance. And yet you feel that you have been 

given a quick glance of something bigger – a living, breathing 

entity. Something that is not bothered by your presence. A 

perfect moment just to sit and watch the world outside. 

Everything, starting form ants bustling all over the fallen tree-
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trunk and ending with sunlight spots breaking through the all-

embracive greenery seems to be surprisingly pertinent. 

2. It somehow resembles morning in the country to me. 

Knee-deep grass, covered with early morning dew. A light 

breeze and gentle pastel of the rising sun. Not a very alarming 

picture as well, being nevertheless very different from the first 

one. Somehow it contrives to showcase the sky. The very 

essence of it – vast, extensive, serene… It is even a bit brisk 

out there, though nobody seems to mind, because the rising sun 

would soon reduce these slight chills to memories. There 

definitely is some magnetic charm in this vastness, like a 

lingering dream, hiding in the bluish haze of the horizon». 

Jemal Diasemidze. 

Many of our students play musical instruments. If you read their creative 

writing, look at their drawings, listen to their lyrics in the music, it’s 

fantastic! 

Creativity can be facilitated by many factors. Music and creative writing 

are interrelated. It affects the way the students view and respond to the most 

notable aspects of the creative writing process and creativity itself. It paves 

the way for a more depth of the subject and should be incorporated into 

creative writing class. 
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ВІДТВОРЕННЯ ФУНКЦІЇ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ В МЕТАМОВІ РОМАНУ-АНТИУТОПІЇ 

«ПРЕКРАСНИЙ НОВИЙ СВІТ» О. ГАКСЛІ В ПЕРЕКЛАДАХ 

 

Метамови романів-антиутопій мають функціональні особливості, і 

перед перекладачем постає завдання відтворити ці функції в перекладі. 

Метамови мають різні функції. Одні з них спостерігаються в усіх 

метамовах, інші є характерними лише для певної метамови. 

Однією з характерних особливостей метамов романів-антиутопій  

є функція просторово-часової локалізації, тобто художній час 

віддалений від реального періоду написання твору. Особливий 

часовий фон «нового світу» формує свій простір. Дія роману «Brave 
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New World» розгортається в Лондоні в далекому майбутньому, у  

2541 році. 

Антиутопічний світ, створений автором, має свою структуру. 

Просторова структура антиутопічної держави співвідноситься зі 

структурою реального географічного простору, тобто в тексті наявні 

реальні топоніми: London, New York, Amsterdam, English Channel та ін. 

Це сприяє створенню ефекту достовірності, який посилюється також 

за допомогою алюзій на реальних історичних осіб: Marx, Trotsky, 

Lenina та ін. У процесі читання в читача формується відчуття того, що 

дія відбувається не в іншому світі, а десь зовсім поруч, і небезпека 

абсолютно реальна й близька. 

Усі топоніми можна поділити на дві основні групи та чотири 

підгрупи. Перша група – це англійські топоніми: реальні та вигадані, 

друга – іноземні топоніми: реальні та вигадані. 

Що стосується перекладу реальних англійських та іноземних 

топонімів, то український і російський перекладачі підійшли до 

вирішення цього питання однаково. Для перекладу реальних топонімів 

вони використали існуючі назви: London – Лондон – Лондон, New York – 

Нью-Йорк – Нью-Йорк, pueblo – пуебло – пуебло та ін. Німецький 

перекладач іноземні топоніми передав існуючими в мові, а саме 

Amsterdam, New York, pueblo та ін., а англійські топоніми замінив 

німецькими, тобто застосував прийом доместикації (англ. domestication). 

Він переніс головні події роману з Лондона до Берліна, наприклад: 

Fleet Street на der Kochstraße, Whitehall на der Wilhelmstraße тощо. 

Німецький перекладач не хаотично одомашнює реально існуючі 

топоніми, а зберігає їхнє конотативне та контекстуальне значення. 

Отже, перекладач наближує німецького читача до подій у романі, 

відтворюючи функцію просторово-часової локалізації. 

За допомогою вигаданих топонімів автор створює ірреальний 

простір, підкреслюючи, що антиутопічний світ поки що не існує в 

реальності, і поки це тільки авторська вигадка, яка, проте, має під 

собою реальні підстави. Щодо квазітопонімів, то вони поділяються на 

англійські та іноземні, а за утворенням – на прості (складаються з 

одного слова) та складні (складаються з двох і більше слів). 

Для відтворення квазітопонімів перекладачі використали різноманітні 

перекладацькі прийоми, але особливу увагу знову привертає 

німецький переклад квазітопонімів. Для відтворення англійських 

квазітопонімів німецький перекладач за допомогою доместикації 

утворює власні квазітопоніми, наприклад: Golders Green – die Abhängen 

des Harzes. Український та російський перекладачі відтворили цю 

групу квазітопонімів за допомогою транслітерації та транскрипції: 
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Голдерс-Грін – Голдерс-Грин, або кальки: Великої західної автомагістралі – 

Большой западной магистрали. 

Щодо іноземних квазітопонімів, то всі три перекладачі відтворили 

їх за допомогою транскрипції або транслітерації, наприклад: Mombasa – 

Mombasa – Момбаса – Момбаса, Santa Fe – Santa Fe – Санта-Фе – 

Санта-Фе; або за допомогою кальки: the Other Place – die Andere Welt – 

Інше Місце – Заоградный мир. 

У відтворенні топонімів, квазітопонімів український та російський 

перекладачі надають перевагу транскодуванню: транслітерації та 

транскрипції, інколи функціональній заміні. Німецький перекладач 

відтворив усі іноземні квазітопоніми за допомогою транслітерації та, 

іноді, функціональної заміни або кальки, а англійські топоніми та 

квазітопоніми – за допомогою доместикації, тобто переніс події з 

Англії до Німеччини, в такий спосіб максимально зберіг функцію 

просторово-часової локалізації в перекладі. 

 

 

УДК 821.111 

Старшова О. О., 

канд. філол. наук, доцент кафедри англійської філології, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

МЕТАФОРА КЛЮЧА В РОМАНІ ДЖ. С. ФОЕРА 

«МОТОРОШНО ГОЛОСНО І ВКРАЙ БЛИЗЬКО» 

 

Необхідні частини будь-яких дверей – замочна щілина та ключ – 

наявні на багатьох рівнях текстуального та паратекстуального 

простору роману Дж. С. Фоера «Моторошно голосно і вкрай близько», 

утворюючи один з основних лейтмотивів пошуку героя. Для Оскара 

Шелла вихід за межі дому набуває подвійного значення: з одного боку, 

відкритість до зовнішнього простору міста стає засобом утворення 

широкого community та подолання травми втрати; з іншого боку, 

«таємниця ключа» наближає хлопця до родини, до матері, до історії 

своїх предків. У роботі розглядаються символічні значення переходу 

між домом і містом, приватним та загальним, сучасним та історичним. 

Терористичні атаки на башні-близнюки стали джерелом особистої 

трагедії Оскара Шелла, визначили основний конфлікт роману й 

запустили романну дію. Відтак локус міста перетворився з місця дії на 

простір єднання для всіх, хто болісно переживав жахливу подію. 

Фотокартки, що утворюють паратекстуальну площину роману, 
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надають випуклості самій тканині твору. На першій сторінці книги 

зображення частини якихось дверей причаровує погляд читача 

розкішшю оздоблення, блиском фігур на склі ручки та замковою 

щілиною у великому наближенні в центрі, яка, проте, не показує того, 

що знаходиться поза нею, не розкриває близьку, але нездоланну 

таємницю іншого простору. Наступне зображення збільшує перспективу, 

переміщуючи об’єктив камери назовні й показуючи з певної відстані 

вже багатоповерховий будинок, вікна якого або яскраво освітлені, або 

ховають темряву, або ж приглушують світло завісками. Обидва образи – 

дверей та дому – символізують перехід між приватним та загальним, 

закликають до спостереження іншого особистого життя та вирування 

енергій усього міста. 

Лише після цього зачину починається надзвичайно особиста 

сповідь Оскара Шелла, яка, проте, не порушує загального регістру 

оповіді, оскільки свідомість протагоніста-наратора органічно вписана 

в життя великого міста. Болісний досвід втрати реалізується у 

фантазіях про хмарочоси, які могли б поєднати на одній вертикалі світ 

живих (рух угору) і світ мертвих (рух униз) та запобігти будь-яким 

руйнівним небезпекам. Для протагоніста, який, мов страус, занурюється в 

землю, намагаючись утекти від проблем, дещо парадоксальним 

виглядає його прагнення розпочати пошуки таємниці ключа й у такий 

спосіб переступити поріг зовнішнього світу. Утім допитливий 

Піноккіо сучасного Нью-Йорка проходить через усі випробування 

лише для того, щоб повернутися до рідної домівки та врешті-решт 

усвідомити, що джерела турботи та піклування весь час були поряд. 

  



82 

Підсекція: ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ 

ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У зв’язку зі зміненими підходами до підготовки фахівця перед 

мовною освітою у ВНЗ постає завдання формування іншомовної  

комунікативної компетенції як структурної складової загальної професійної 

компетентності. Сучасне інформаційне суспільство потребує таких 

випускників ВНЗ, які, крім професійної підготовки, здатні самостійно 

здобувати необхідні знання, уміти застосовувати їх на практиці для 

вирішення різних проблем, знаходити шляхи раціонального рішення, 

критично мислити, уміти орієнтуватися в нестандартних умовах і 

стресових ситуаціях, прагнути до безперервного особистісного та  

професійного вдосконалення, а також мати здатність виходити за  

рамки своєї безпосередньої діяльності й уміти працювати на перетині 

декількох галузей: предметної вузькоспеціальної галузі, галузі апарату 

перекладацьких технологій, галузі знань організації процесу комунікації. 

Саме по собі поняття «компетенція» – системне й багатокомпонентне, 

що досить широко використовується для визначення й опису якості 

підготовки та діяльності фахівців. Характеризуючи вирішення певного 

кола завдань, воно передбачає здатність здійснювати розумові  

операції, наявність практичних умінь і т. д. 

Перекладацька компетенція важлива з точки зору здатності 

індивіда володіти певними, характерними тільки для цієї професії 

вміннями й навичками перекладацького характеру, ефективно, 

автономно та творчо здійснювати процес усного перекладу з  

урахуванням комплексу особливостей навколоперекладацької ситуації 
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в цілому, адекватно реагувати в неординарних ситуаціях, що вимагають 

емоційної врівноваженості й підвищеної стресостійкості від усного 

перекладача. 

Найчастіше загальноприйнятими компетенціями вищої професійної 

освіти вважають: політичну й соціальну, тобто здатність взяти на себе 

відповідальність, спільно приймати рішення, брати участь у їх  

реалізації; комунікативну як визначальну компетенцію володіння  

технологіями усного та писемного спілкування різними мовами, у 

тому числі й мовою комп’ютерного програмування; соціально-

інформаційну – володіння інформаційними технологіями та критичне 

ставлення до соціальної інформації, поширюваної ЗМІ; когнітивну – 

готовність до підвищення освітнього рівня, потреба в актуалізації 

особистісного потенціалу, здатність самостійно здобувати нові знання 

та вміння; мотиваційну – підготовленість до самостійного виконання 

професійних дій, оцінки результатів своєї праці. 

Варто зазначити, що, розглядаючи поняття перекладацької 

компетенції, необхідно брати до  уваги особливості двомовної 

комунікації. У рамках цієї роботи ми визначаємо такі відмінні риси 

двомовної комунікації як результату процесу перекладу: орієнтування 

вихідного тексту на одержувача, тобто на іншомовного носія  

інформації та приналежність вихідного й перекладного текстів до двох 

різних мовних і мовленнєвих систем. 

Для виконання перекладу необхідні навички в галузі специфічної 

та спеціальної складової. Їхнє змістове наповнення здійснюється за 

рахунок необхідних знань та вмінь, за умови успішної реалізації яких 

можна говорити про формування прагматичного рівня перекладацької 

компетенції. Спеціальна і специфічна складові містять мовну,  

комунікативну, технічну та особистісну компетенції. 

Базовий і прагматичний рівень формування перекладацької  

компетенції повинні бути взаємопов’язані під час здійснення усного 

перекладу за рахунок функціонування певних алгоритмів. Ступінь 

наповнюваності складових перекладацької компетенції може  

змінюватися з розвитком людської діяльності в цілому. 

Отже, перекладацька компетенція включає певні знання у уміння, 

без яких неможливо успішно виконувати професійні функції. Власне 

перекладацькі вміння реалізуються на основі всього комплексу 

мовленнєвих умінь, що складають володіння мовами, які беруть участь 

у процесі перекладу. Усі компоненти професійної компетенції 

перекладача розвиваються в процесі навчання перекладу або в ході 

практичної перекладацької діяльності. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВИХ 

ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ФОРМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ 

 

Ділове спілкування проникає в усі сфери людського життя, 

займаючи важливе місце в житті кожної людини. Переговори належать 

до усної форми мовлення. Усне мовлення – це слухове сприймання 

певної інформації. За допомогою усного мовлення та спілкування 

обмін думками відбувається безпосередньо. 

У сучасному світі сферу ділових відносин обслуговує офіційно-

діловий стиль, який відзначається чітким і лаконічним викладом 

змісту, однозначністю формулювань, поданням фактів, несуперечливою 

аргументацією викладеного. Головні ознаки офіційно-ділового стилю: 

регулювально-імперативний характер, документальність (кожний офіційний 

папір повинен мати характер документа, більша частина ділових 

переговорів закінчується підписанням певних угод, домовленостей, 

контрактів), стабільність (тривалий час зберігає традиційні форми), 

стислість, чіткість, висока стандартизація значної частини висловів, 

сувора регламентація тексту як доповіді, так і готового договору.  

У зв’язку з цим в усному діловому мовленні спостерігається 

стандартизація, використання слів із нейтральним значення, тавто-

логічний повтор форм, конструкцій і зворотів як мета досягнення 

однотипності вираження думки. 

Наприклад: 

– в українській мові: сфера обслуговування, підтримування 

дипломатичних відносини, стадія розвитку, усенародне обговорення, 

факти – неспростовна річ, одержувати інформацію; 

– в англійській мові: to be at somebody’s disposal, to have an 

appointment, first of all, to inform somebody, at your disposal, to be 

interested in, to let somebody know. 

У британців наявні інші кліше, серед яких немало виразів, запозичених 

зі спорту: смуга нещасть, good show (чудово), fair play (чесна гра), bad 

news (погані новини), not on (нереально), a bit thiсk (занадто). 

В офіційно-діловому мовленні особливого значення набувають 

засоби його інформаційної сегментації, поділу на частини смислових 
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відрізків, що пояснюється передусім необхідністю виділення важливих 

елементів висловлення, економного, правильного, достовірного  

вираження основного змісту повідомлення та досягнення основної 

функціонально-прагматичної мети. 

Серед комунікативно вагомих елементів повідомлення на особливу 

увагу заслуговує просодичне (інтонаційне) оформлення ключових слів 

або цілих відрізків фраз, які є найбільш емоційно й комунікативно 

навантаженими словами чи виразами в реченні та вирізняються 

інтонаційно-смисловою активністю як актуалізатори текстового 

змісту. Вони здебільшого оформлюються за допомогою таких 

комплексів просодичних параметрів: логічного наголосу, який виділяє 

комунікативний центр речення; сповільнення темпу мовлення під час 

виділення комунікативно вагомої інформації; переривання поступовості 

спадної шкали; вживання складних тонів; підвищення тонального 

рівня або гучності мовлення на виділеному слові. 

Ділові переговори частково підкоряються загальним правилам 

ведення ділової бесіди, але в деяких аспектах мають свої особливості. 

Так, ділова бесіда, що передбачає передачу або обмін інформацією та 

думками з певних питань, не передбачає в обов’язковому порядку 

прийняття офіційних, документально зафіксованих рішень. 

Ділові переговори – це вид спільної з партнерами діяльності, 

спрямований на вирішення проблеми, що передбачає укладення 

договорів, угод, контрактів. Щодо тривалості переговорів, у більшості 

випадків усе залежить від складності питань, які виносяться на 

обговорення, і підготовленості до переговорів людей, які беруть участь 

в обговоренні. Переговори завжди припускають принаймні двох 

учасників, інтереси яких частково збігаються, а частково розходяться. 

Однак необхідно враховувати не тільки інтереси партнерів, але й їхнє 

бачення проблеми, яка підлягає обговоренню, ставлення до переговорів, 

рівень їхньої культури та багато інших важливих аспектів. 

Американські фахівці вважають переговори «вістрям економічних 

відносин». Переконання як мета виступу виникає під час обговорення 

певної теоретичної чи практичної проблеми. Промовець ставить перед 

собою завдання переконати аудиторію, звертаючись і до розуму, і до 

почуттів своїх слухачів. Щодо першого (звернення до розуму), то під 

час переговорів побудова речень і підбір слів, лексики, яка властива 

тій чи іншій сфері діяльності, будуть впливати на сприйняття й перебіг 

переговорів. Щодо почуттів, то найчастіше темп, тембр голосу й 

інтонація впливають на проведення ділового спілкування. Успіх 

переговорів залежить від добору аргументів і вміння розташувати їх у 

порядку наростання переконливості. На початковому етапі проходить 
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постановка проблем для обговорення, які виникли під час  

попереднього опрацювання того чи іншого питання. Для медіальної 

частини переговорів характерне яскраве й насичене обговорення 

поставлених на початковому етапі завдань і питань. Медіальна частина 

потребує детального вивчення й дослідження, адже являє собою на  

80 % потенційний інтонаційний матеріал для вивчення. Наприкінці 

доповідач, як правило, ще раз наголошує на головних аспектах теми й 

закликає до певних дій чи ухвалення певних рішень. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ 

В ГАЛУЗІ СУДОВОЇ МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 

За cт. 68 КПКУ від 13.04.2012 № 4651-VI умови участі перекладача 

в судовому процесі в Україні визначено так: «У разі необхідності у 

кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або 

документів сторони кримінального провадження, слідчий, суддя чи 

суд залучають відповідного перекладача (сурдоперекладача)». 

Перекладач, у свою чергу, має певні права та обов’язки, зазначені в 

окремих пунктах цієї статті. 

За законом, «перед початком процесуальної дії сторона кримінального 

провадження, яка залучила перекладача, чи слідчий суддя або суд 

пересвідчуються в особі і компетентності перекладача, з’ясовують 

його стосунки з підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і 

роз’яснюють його права і обов’язки». 

На жаль, у сучасному варіанті кодексу не встановлюються процедура 

визначення компетентності та кваліфікації перекладача, яка має 

першочергове значення для досягнення кінцевої мети судочинства – 

з’ясування істини. 

За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього обов’язків перекладач несе 

відповідальність, установлену законом. 

У деяких країнах питання кваліфікації перекладача вирішується 

через призначення так званих присяжних перекладачів – спеціалістів, 
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що пройшли спеціальну атестацію й отримали дозвіл на роботу в 

юридичних установах. Проходження такого відбору, з одного боку, 

гарантує якість перекладацьких послуг для установ, пов’язаних із 

судочинством, а з іншого – визначає престиж і ранг перекладача, а 

отже попит на його послуги. 

У перекладі судово-медичної експертизи, однак, неможливо 

обмежитися лише знанням юридичних термінів та законодавства. 

Отже, навіть сертифікований присяжний перекладач не завжди буде 

виступати гарантом достовірності перекладу. Проблема полягає в 

одночасному володінні як фаховою мовою юриспруденції, так і 

фаховою мовою медицини. Але й цього буде недостатньо без певного 

арсеналу знань із власне судової медичної експертизи – науки на зламі 

багатьох галузей знань, не тільки анатомії чи криміналістики, але й 

фізики, хімії, антропології, балістики, дактилоскопії та багатьох інших. 

Проблеми перекладу в судовій медичній експертизі, звичайно, 

значно збігаються зі звичними проблемами перекладу вузькоспеціальних 

текстів – високий процент термінів у тексті, довгі та складні речення, 

багатозначність лексичних одиниць і т. д. 

Однак для перекладачів саме цієї підгалузі особливо проблематичним 

є віддаленість процедури експертизи в Україні від подібної до неї в 

таких англомовних країнах, як Великобританія та Сполучені Штати. У 

західних країнах на судових медичних експертів покладено чималу 

відповідальність за хід розслідування. Вони тісно співпрацюють зі 

слідчими, постійно оновлюючи інформацію по справі. На пострадянському 

просторі ситуація з експертизою історично склалася по-іншому. 

Експерти виконують свою частину дослідження й видають її у вигляді 

письмового заключення, яке зазвичай містить нескінчену чергу медичних 

термінів, незрозумілих ані суду, ані слідчому, ані потерпілому чи 

звинуваченому. Такий документ частіше за все вимагає додаткового 

тлумачення від експерта, а його відсутність робить результати 

непридатними до використання в кримінальній справі, що найчастіше 

й відбувається. 

Неможливість брати участь в експертизі та спілкуватися безпо-

середньо з експертом і постає тим остаточним фактором, що майже 

унеможливлює становлення в Україні кваліфікованого перекладача у 

сфері судової медичної експертизи. Адже згідно із законодавством, під 

час судового процесу перекладач «має право: 1) ставити запитання  

з метою уточнень для правильного перекладу; 2) знайомитися  

з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до 

них зауваження». Усього цього перекладач судової медичної 

експертизи в Україні зазвичай позбавлений. 
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Єдиним можливим шляхом подолання такої перешкоди постає 
отримання практичних знань у галузі судової медичної експертизи 
через неформальне спілкування з експертами, читання та вивчення 
спеціальної літератури, присутність під час проведення стандартних 
тестів, спостереження та аналіз. 
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ЛОКАЛІЗАЦІЯ В ПРОЦЕСІ УКРАЇНІЗАЦІЇ 
 

На сьогодні процес українізації в нашій державі займає провідну 
позицію. В Україні приймаються постанови державних відомств та 
місцевих органів влади, що мають на меті розширення сфери  
використання української мови. Здійснюється перехід освіти, теле- та 
радіомовлення на українську мову. 

Українізація – це політичне просування та впровадження елементів 
української мови та української культури в різних сферах суспільного 
життя. 

Беручи до уваги вищесказане, необхідність виконання якісного 
перекладу українською мовою є дуже важливою. Окрім вже знайомого 
нам всім поняття перекладу, існує також поняття процесу локалізації. 

Мовна локалізація – це переклад і культурна адаптація продукту  
до особливостей певної країни, регіону або групи населення. Під 
«продуктом» розуміється будь-який товар або послуга. Локалізація 
передбачає також усебічне вивчення цільової культури, необхідне для 
правильної адаптації продукту до потреб окремих ринків. Однак 
найчастіше процес локалізації зводиться до перекладу й культурної 
адаптації програмного забезпечення, відеоігор або веб-сайтів, хоча цей 
термін потрібно застосовувати і до перекладу будь-яких текстів, 
розміщених у будь-якому середовищі. 

Оскільки темпи розвитку світового ринку інформаційних технологій, 
без застосування яких практично неможливі сьогодні зростання й 
просування перспективних компаній, дуже швидкі, сфера ІТ є однією з 
найбільш потрібних галузей перекладу та локалізації, тому що 
більшість інноваційних програмних продуктів створюється англійською 
мовою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Основною перешкодою розвитку українського програмного ринку 

є відсутність належної публічної інформації, дезінформація, 

відсутність відповідної стандартизації й узгодженості, а також гостра 

нестача різнобічної інформації про це, на противагу російській 

локалізації, яка заполонила фактично все. 

Локалізацією програмного забезпечення можна назвати адаптацію 

ПО під національні вимоги, включно із забезпеченням роботи програм 

із регіонально залежними форматами даних і форматами друку, зміною 

символів, які використовуються, малюнків, колірних комбінацій, 

музичних фрагментів тощо згідно з культурою цільової аудиторії та ін. 

Залежно від типу перекладу використовуються різні програмні 

засоби для перекладу, тобто залежно від того, що саме перекладається: 

програма, гра, додаток, текстовий ресурс, довідка, мовний файл 

програми або інше. Майже для кожного наведеного елемента  

використовується свій підхід і метод перекладу. 

Щодо локалізації сайтів, то в широкому розумінні це є переклад 

веб-сторінок з однієї мови іншою. Але професійний перекладач 

повинен розуміти, що добре перекладені сторінки – це ще грамотна 

локалізація сайту. Щоб грамотно локалізувати сайт, необхідно  

подумати про особливості цільової аудиторії, врахувати національні 

особливості й реалії країни, специфіку ринку й менталітету цільової 

аудиторії, продумати структуру сайту й адаптувати графічний  

інтерфейс під пошукові машини. Локалізація сайту в Інтернеті – це 

пристосування його змісту до культурних особливостей мови. 

Крім сфери ІТ, досить об’ємною й різноманітною в плані змісту є 

сфера реклами, яка також потребує якісного перекладу й локалізації. 

Найбільш актуальною проблемою міжнародної реклами в сучасних 

умовах є вибір між стратегією її стандартизації або адаптації. Багато 

світових компаній дотримуються стратегії стандартизації, використовуючи 

одну й ту ж назву продукту, однаковий дизайн реклами, один і  

той самий рекламний слоган. Хоча, наприклад, усі знають, що в 

мусульманських країнах не варто згадувати свинину й використовувати 

зображення жінок. Не всі знають, що там і собака теж вважається 

нечистою. 

Перекладаючи рекламні тексти, навіть з урахуванням специфіки 

території, можна зіткнутися з фонетичним бар’єром. Наприклад, назва 

простої мінеральної води від компанії F&K Waterhouse в Росії та 

Україні звучить просто огидно «Блю Вота». Ясно, що популярністю ця 

реклама не користувалася. Хороший перекладач-локалізатор допоможе 

уникнути подібних казусів і підкаже, як змінити назву того чи іншого 

продукту, щоб не довелося сильно змінювати дизайн і рекламну 

компанію в цілому. 
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Часто рекламні ролики або тексти засновані на гуморі чи елементі 

несподіванки. Людина може не зрозуміти жарт, який узагалі не 

відображає його реалії. Треба також пам’ятати, що навіть в одній і тій 

же країні реклама зазвичай розрахована на певну цільову аудиторію. І 

якщо це, наприклад, годувальниці, то ніяких грубих жартів і чорного 

гумору бути не повинно. А варіант у перекладі відмовитися зовсім від 

гумору в рекламі не дієвий, оскільки те, що смішне, запам’ятовується 

швидше й викликає позитивне ставлення до продукту. 

На завершення хотілося б вказати, що правильний, точний, але при 

цьому локалізований переклад можна прирівняти до мистецтва. Адже 

на відмінно його виконати складно, а помилки в ньому коштують 

дорого. А оскільки бізнес і ринок стрімко розвиваються, адаптований 

переклад стає дедалі більш затребуваним. 
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THE CONCEPT OF THE INTERTEXTUALITY 

IN THE LITERATURE FOR CHILDREN 

 

There are many principles and ideas in the literature of the last two 

centuries. Realism, modernism, postmodernism attraction are the most 

powerful figures. Authors use in their texts many devices, but the most 

powerful of them is intertextuality. Bakhtin first mentioned this term in the 

context of interrelation of the texts as open structures. He considered any 

text, especially fiction as a system of allusions, references and citations. 

Therefore texts exist trough many other previous texts. 

The problem of the intertextuality can be considered as stylistic device 

and as the method of any text reading. In the first aspect, it means 

unconscious imitation. In the postmodern culture Intertextuality became a 

part of culture discourse and one of the basic art devices because principal 

electivity and citation are the dominant features of the contemporary culture 

situation. Postmodernists’ works absorb any elements of accumulated 

experience that can be read in the most comfortable way and correlated with 

any other text. Any Text can be structured with the help of other text or 

elements, ideas, motives of it. 
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A concept means principle or idea of something. The concept is also an 
overview or idea from experience or the result in making a revolution of 
present ideas. According to this definition, we try to extract principle or idea 
of intertextuality in the literature for children. We also try to generalize or 
abstract from experience or the result of a transformation of existing ideas 
about intertextuality in the literature for children. 

The intertextuality means interpretation, which depends on how a text fits 
within the larger body of literature (Wolf, 2004: 28-31). L. M. Rosenblatt 
(1994) explained, «sometimes we find ourselves comparing the potentialities of 
this text sometimes with the whole body of literature». 

(Rosenblatt, 1994: 152). This particular kind of text-to-text criticism 
depends on comparisons of texts by the same or by different authors, in the 
same genre, using similar conceits or stylistic devices, etc. 

According to Hartman and Hartman (2003, cited by Wolf, 2004: 31), 
literary texts can be set in several ways: 

 Companion texts that intended by the author to be read together as a 
collection. E. g. the twenty four poems which constitute the poetic 
composition of Mythistorema by George Seferis. 

 Complementary texts that explore various aspects of a topic or 
theme. E. g. the following poems of the two Greek poets, namely  
C. P. Cavafy and G. Seferis, that discover as we shall see the huge theme of 
the symbolic journey. 

 Synoptic texts that allow the reader to select a single kernel story, an 
idea or an easily recognizable plot pattern and read across the various 
adaptations, versions, and variations of it. We should notice here that 
literary pieces of an archetypal quality, such as fairy tales, myths, legends, 
etc., could be considered as «synoptic» texts of which individual tales 
merely present different aspects. This kind of texts and stories has a 
universal appeal and they usually lend themselves to an enormous amount 
of storytelling. For example, some of the most celebrated stories in the 
world, such as the Homer’s Odyssey or J. R. R. Tolkien’s The Lord of the 
Rings are easily recognizable to us as a Quest (see, Booker, 2004: 69 and 
forward). The theme has inspired innumerable stories of all kind right up to 
many popular modern examples in literature and media. 

 Disruptive texts that present conflicting or alternative perspectives 
on the same topic or theme. E. g. the famous novel by Jean Rhys Wide 
Sargasso Sea (1966) can be considered as a diversion or even a subversion 
of the initial novel of Charlotte Brondë Jane Eyre (1847). 

 Revising texts that generate rereading and they are productive in 
reviews and reinterpretations. 

The function of the intertextuality is providing the new text with the 
retelling of an old story, or rewriting the popular story in modern context. 
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An example of such intertextuality can be novel of C. S. Lewis «The 

Lion, the Witch and the Wardrobe», where he thoroughly combined the 

religious and entertainment themes. He used an important event from The 

New Testament and transformed it into a story about redemption. 

There is also Porter’s work «Pollyanna», where author used idea of 

kindness and optimism about future from the Bible. It is obvious that reader 

can accept this idea as the essence of Christianity. 

There are many other examples of the literature works where writers used 

motives and ideas from the other books. The most powerful of them is Bible, 

because it is a source of all human being history from the very beginning. 

Thus, new stories provide the same ideas and reader can accept them 

with the help of new techniques of interpretation of the original piece. 

Intertextuality allows writers open new sides of the old story and use 

other techniques to make their new one. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ПІД ЧАС 

ПЕРЕДАЧІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ІНШОЮ МОВОЮ 

ЯК ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДАЧА 

 

Проблема жанру та стилю вже досить широко досліджувалася в 

науці, проте мало хто з авторів звертав увагу на художній твір і його 

лінгвістичні особливості, які надають неповторності та яскравості. А 

цей аспект відіграє важливу роль під час аналізу твору, впливає на 

визначення та розуміння основної ідеї, яку намагається донести до 

читача письменник чи письменниця. У різні періоди поняття стилю та 

жанру досліджували такі науковці, як Гіршман М. М., Кухар-

Онишко О. С., Лармін О. В., Марко В. П., Халізев В. Є., Целкова Л. Н. 

Серед зарубіжних науковців можемо відмітити таких, як М. Джонс, 

Джейн Гордон, Р. Ді Янні та ін. 

Під час перекладу з української мови відбувається безліч 

пeрeклaдaцьких пeрeтвoрeнь, причина яких частіше за все криється в 

притаманному aнглійській мові баченню світу та пов’язаному з цим 

явищі мoвнoї вибiркoвoстi. 
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Процес перекладу складний, це справжнє випробовування для 

пeрeклaдaча. 

Причиною пeрeклaдaцьких пeрeтвoрeнь можуть слугувати внутрішні 

мовленнєві особливості автора, специфічні, такі як сполучуваність та 

кoмунiкaтивнa структура висловлювань. 

Індивідуальний стиль автора стaнoвить знaчну чaстину пeрeтвoрeнь 

oригiнaлу пiд чaс пeрeклaду. Бiльшiсть типiв i видiв пeрeклaдaцьких 

трaнсфoрмaцiй, які є важливим інструментом перекладача, ужe 

дoклaднo дoслiджeно в пeрeклaдoзнaвчих прaцях. Прoтe в сучaснoму 

пeрeклaдoзнaвствi iнтeрeс дo рiзних aспeктiв мiжмoвних трaнсфoрмaцiй 

нe змeншується, a щoдo oкрeмих із них нaвiть зрoстaє. 

Пeрeклaдoзнaвчi дoслiджeння саме з точки зору психолінгвістики є 

досить цікавими та навіть захопливими. А дослідження індивідуального 

стилю автора в контексті психолінгвістики ще мало досліджені чи не 

досліджені взагалі. Адже стиль мовлення будь-якої людини унікальний. 

На нього впливає країна, середовище, у якому людина зростає, 

виховується та являє себе світові. 

Предметом психолінгвістики є співвідношення особистості зі 

структурою та функціями мовної діяльності, з одного боку, і мовою як 

головною, «котра утворює» образ світу людини, з іншого боку». 

Усі свої методи, що є експериментальними, психолінгвістика 

передусім успадкувала із психології. Насамперед у психолінгвістиці 

використовується метод спостереження та самоспостереження. А 

метод лінгвістичного експерименту загального мовознавства в психо-

лінгвістику «прийшов» із загального мовознавства. Психолінгвістичний 

експеримент, який вважається найоб’єктивнішим дослідницьким 

методом, у психолінгвістиці має свою специфіку. Автор свідомо чи 

несвідомо вносить свою емотивність у художній твір, змушуючи ти 

самим перекладача оперувати такими ж зворотами, незримо диктуючи 

перекладачеві власну волю. І відбувається це за рахунок застосування 

певних мовних одиниць, троп, що суттєвими, так би мовити, 

візитівкою самого автора. Тут автор використовує непрямі методики, 

де висновки перекладач робить опосередковано, що знижує іноді 

ефективність експерименту, наражаючи перекладача на поразку. 

Бути автором, будучи перекладачем – завдання найсерйозніше та 

найвідповідальніше. Справжнє випробовування: чи ти уявляєш себе 

автором, який знає ще одну мову, ти розчиняєшся у творі сам, чи 

створюєш власний твір попри те, що першість твору належить тому, 

хто його написав? 

Пряма методика, методика «семантичного сприйняття» опрацьовується 

тоді, коли перекладач під час випробовування себе як автора вже 
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вторинного повинен керуватися власними уявленнями про твір та 

мовні засоби, якими він послуговуватиметься під час перекладу. 

З іншого боку, з огляду на психолінгвістичні особливості кожного з 

цих двох персоналій (автора та перекладача), широко різноманітні 

асоціативні методики теж відіграють свою роль. Вторинний автор 

(перекладач) припускає, як можна відобразити себе, відображаючи 

іншого (первинного автора – власне, автора твору), залучаючи ті 

мовленнєві конструкції, які найвигідніше представлять твір адресатові. 

Якщо ж використовувати непрямі методики, є ризик виникнення 

проблеми інтерпретації тексту. Тоді чи буде цей текст перекладом з 

мови оригіналу мовою приймаючої сторони, чи буде це переспів? І про 

яке, точніше, чиє, авторство йтиметься – автора твору, чи перекладача, 

який теж вважає себе автором? 

Багато лінгвістів саме в психолінгвістиці шукають відповіді на 

запитання вивчення стилю мовлення автора й можливості асимілювати 

цей стиль на твір-переклад. 

Тепер чимало дослідників (наприклад, А. А. Залевська) пишуть про 

необхідність комплексного підходу до дослідження закономірностей 

функціонування мовленнєвого механізму людини. У його вивченні 

дослідник демонструє очевидні переваги виходу далеко за межі 

лінгвістики та його використання досягнень суміжних наук, зокрема 

психолінгвістики. 
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THE PRESENCE OF POWER, IDEOLOGY 

AND PERSUASION IN POLITICAL SPEECHES 

 

In this sense, power may be considered as the human’s ability to influence 

the environment of another person and to some degree available to both 

parties; the weaker one may consequently interrupt reciprocal relationship by 

withdrawal. Moreover, the use of words by a politician may be compared to a 

process through which he attempts to gain and also retain the sympathy and 

approval of his audience. Such speech aims at persuasion, i. e. to gain the 

authority through its establishment rather than its exercise. Persuasion and 

formalization can be then put at the two ends of a continuum. 
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A very important aspect when presenting own power and in this sense 

representing also particular ideology is the fact that this effort should be done 

rather indirectly and not so openly because ideology is most effective when it 

is not so clear that to persuade others is a goal of one of the ideologies. Such 

indirectness could be reached when ideological cues are brought to the speech 

as background assumptions. They force, on one hand, the speaker to say 

something in a particular way and, on the other, the listener to interpret what 

has been said in a particular way. Obviously, presentation of ideological 

views is thus not among the components of the speech and it is, to the great 

extent, up to the hearer to recognize it behind the cues. 

Generally, to end an argument means to persuade the others to accept a 

standpoint to which they have been opposing or at least to reach a particular 

compromise of mutual points of views; nevertheless, sometimes a 

confrontation ends up either without an evident winner and looser or 

without any resolution. Instead, the opponents just reaffirm the correctness 

of their arguments or even refocus their disagreements onto a new basis and 

reciprocal agreement is not reached as well. Whether such communication 

should be remarked as unsuccessful or not is hard to answer. 

However, if the speaker is able to influence the attitudes, knowledge or 

even to undermine recipient’s previous ideology, he is obviously able to 

control their future actions. He may be considered to be a winner because the 

so-called mentally mediated control of actions of people could be marked as the 

ultimate form of power. Such access is the feature of various manipulations 

which are successful in their effort especially due to the fact that it takes place 

without people’s awareness that they are being manipulated to. 

From various approaches to definitions of power and arguments, it may 

be beneficial to explain the difference between the so-called rhetorical and 

oppositional argument. Firstly, it must be stressed out that this distinction 

cannot be guaranteed by serious empirical investigation in each case, yet in 

most cases it is possible. A rhetorical argument may be defined as a type of 

discourse in which a speaker uses an intact monologue in order to support 

his disputable opinion. An oppositional argument, on the contrary, is a type 

of discourse where participants (but it also may be even one participant) 

strive to support openly their position; nevertheless, despite of this 

distinction both types usually consist of some of the same principles of 

discourse organization and rely on some of the same crucial assumptions. 

Since political speeches in the majority of cases are a matter of individual’s 

monologues – not considering occasional demonstration of agreement or 

disagreement (sometimes even prearranged by politician’s supporters or 

opponents) – it seems then that Political speeches may be defined as a 

discourse using rhetorical argument. 
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In fact, some people generally tolerate all means of expression and nearly 

all points of view; in spite of this, it does not embarrass to deliver a speech 

which would and should be preferably forbidden by everyone (e. g. any kind 

of hate speech, speech promoting the violent overthrow of the functional 

political system, speech advocating the racial intolerance or approving the 

9/11 attack on the United States etc.). The number of people who are willing 

to tolerate such extreme opinions is, with a high degree of probability, 

extremely small. The tolerance and intolerance of such speeches should be 

then measured and treated as continuous and unidimensional. Naturally, the 

endpoints of psychological and political measurement scales refer to 

individuals with various diverse views or, at least, individuals with various 

degree of intensity. As an example may be listed the case of some of the 

Democrats pertaining to the so-called «Yellow Dog» variety who are stronger 

than simply strong in their views. Since the proportion of people in categories 

like political tolerance is expected to be small no practical implications for 

analysis in this sense seems to be possible. The tolerance may not thus be 

perceived as dychotomic category; instead, variation in this sense would be 

best represented by a single unidimensional continuum because people differ 

in the degree of their willingness to dispose of opposing opinions. 

The politician shows the power which he actually possesses and which 

he wants to exhibit according to the particular situation and the audience 

before he is standing up. It is significant that the nature of the political, 

economical and social hierarchies together with the relations of elites 

influence the exhibited power. In other words, power exemplifies the form 

of external boundaries for the discipline which is marked as cultural 

pragmatics. These external boundaries parallel the internal ones which are 

exemplified by performance background representation. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ САЛМАНА 

РУШДІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ОПІВНІЧНІ ДІТИ») 

 

Останнім часом велику увагу лінгвістів привертає питання вивчення 

індивідуального стилю автора. Цікавий теоретичний матеріал , 
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спрямований 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. 

У теорії тексту індивідуальний стиль автора визнається «одним  

із найважливіших якісних ознак у виявленні різновидів тексту і 

проявляється не тільки в інтерпретованих планах тексту, але й у його 

мовно-стилістичному оформленні». Проблема виявлення особливостей 

індивідуального стилю найбільш значуща в дослідженні художнього 

та публіцистичного текстів, оскільки публіцистичний текст близький 

до художнього за типом зображення. Водночас «проблема авторської 

індивідуальності досить актуальна для наукового тексту». 

Ідіостиль пов’язаний із системою мовностилістичних засобів,  

характерних для творчої манери певної мовної особистості автора. За 

словами І. В. Арнольд, «концентруючи увагу на особливостях і 

взаємодії вибору образів, вибору слів, морфологічних форм,  

синтаксичних конструкцій, 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 письменника. У цьому глибокому і тонкому розумінні та 

співпереживанні полягає роль читача». 

Згідно з ідеями М. П. Брандеса, логічна структура стилю письменника 

включає: об’єктивно-психологічний рівень, суб’єктивно-психологічний та 

мовний. Поняття «об’єктивно-психологічний» і «суб’єктивно-психо-

логічний» рівень стилю треба розуміти широко. «В індивідуальному 

стилі відображено не лише психологічні особливості індивідуальної 

особистості письменника, але й його особливості, обумовлені суспільною 

свідомістю, політичними, етичними, релігійними особливостями, 

обумовленими класовою та національною приналежністю письменника, 

специфічними стилістичними рисами певної історичної епохи в 

художній літературі як одному з видів мистецтва, що сконцентровано 

у відповідних художніх методах у їх історичному переломленні». 

Роман «Опівнічні діти» є чи не найяскравішим зразком прояву 

непересічного індивідуального стилю Салмана Рушді. Цей твір вважається 

визначним прикладом постколоніальної літератури та магічного 

реалізму. Мова роману наповнена незліченними художніми прийомами, 

засобами виразності, а складна індивідуальність Рушді робить текст 

складними не тільки для читання та сприйняття, а й для адекватного 

перекладу. Літературні критики, зокрема Апарна Маханта, заявляють, 

що Рушді тяжіє до староанглійської літературної традиції «exotic 
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fantasia», яка почалася з творчості Джонатана Свіфта та Даніеля Дефо і 

глибоко вкорінилася в британській літературі. 

А. Маханта вважає, що Рушді «вдалося успішно наслідувати цю 

традицію. Рушді натягнув на себе ковдру з дотепів, гумору та сатири, 

що були тавром англійської художньої літератури в давні часи, отже, 

єдине, що залишається довести – «британський» елемент у культурі 

Індії досі живий». 

На думку Міінакші Мукхерджі, Салман Рушді беззастережно 

вдається до «мовних ризиків», тікає від канонічних мовних норм до 

змішаної вуличної мови, наважується вкраплювати буквально  

відтворені англійською мовою ідіоми та каламбури без жодного 

пояснення, примітки під текстом чи глосарію». 

Неможливо не подати й думку перекладача цього роману – Наталі 

Трохим: «Головне у Рушді – магія слів: вона приваблює, затягує, 

поглинає читача, засмоктує у якусь моторошну безодню – і вона ж 

просвітлює, надихає, підносить, дарує надію, надію... Лексичний 

діапазон – незбагненно широкий: від найвищих вершин – до стічного 

рівчака; від найогидніших, найбрудніших, найвульґарніших слів – і до 

найсвітліших, найпрекрасніших, найсвятіших. Складається враження, 

що автор хотів умістити в тексті весь всесвіт з усім його злом і добром, 

брудом і чистотою, потворністю і красою. Тут можна зустріти бридкі 

натуралістичні сцени – і поряд, на тій самій сторінці, – зворушливо 

прекрасні. Це дуже цікаво, але дуже непросто. Рушді вживає лексику, 

різноманітну за походженням – з латини, санскриту, хінді урду, 

французької, німецької, іспанської, португальської, арабської та інших 

мов; стилістично різноманітну – уривки з сур Корану, фрагменти 

офіційних переговорів, бесіди осіб високого ранґу, розмови простих 

людей, внутрішні монологи, вірші, пісні, казки, рекламні слогани, 

політичні гасла, безтямна маячня, дика лайка, дитяче белькотіння – і 

ще багато-багато-багато....». 

У романі «Опівнічні діти» Салман Рушді використовує незліченну 

кількість засобів вираження, щоб створити в уяві читача саме той 

образ героїв та Індії в цілому, який розкриє усю глибину авторського 

задуму, і кожен із них несе свій глибокий задум. На сторінках роману 

нам зустрічаються й уривки з відсутніми розділовими знаками, і 

багатство непрозорих алюзій та інтертекстуальних елементів, і 

специфічний вибір лексики… Твір із настільки «густою», насиченою 

мовою може бути дуже складним для сприймання, але саме він 

повною мірою передає такий різнобарвний індивідуальній стиль 

Салмана Рушді. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ 

ЕТНОНОМІНАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ 

АНГЛОМОВНОГО МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ) 
 

Етнономінації є одиницями, що фіксують у номінативній системі 
мови відношення носіїв певної мови, у нашому випадку – англійської, 
до «чужих» народів. Етнономінації сучасної англійської мови  
представлені декількома групами. Серед них: офіційні етноніми, або ж 
власні назви – популярні особисті назви народу-референта, а також 
етнонімічні назви образного характеру, які вказують на зовнішність, 
расову приналежність, культурні особливості, такі як спосіб життя, 
типова поведінка та гастрономічні переваги (напр., spaghetti bender, 
moustache Pete – для італійців, frogs – для французів). 

Власне термін «етнонім» походить від грецького éthnos – народ, 
народність та ónoma – ім’я. Він являє собою будь-який неописовий 
(однослівний) номінант, що позначає людей за національною ознакою 
або за державною приналежністю (напр., American, Chinese, Maltese). 
При цьому в основі етнічної номінації – не лише національна 
приналежність, а й територіально-географічний фактор. Вищенаведене 
визначення найкраще підходить для опису сучасної етнічної ситуації, 
за умов якої представники різних етносів часто мешкають на території 
однієї держави. 

Згідно з іншим визначенням, етнонім – номінативна одиниця, 
семантика якої виражає нейтральне або навіть позитивне ставлення до 
певного етносу (напр., Brazilian, Canadian, Estonian). До протилежної 
групи етнономінацій належать етнофобізми, або ж ономастичні 
одиниці, які використовуються для номінації тих чи інших етнічних 
груп. При цьому такі одиниці є образливими для них (напр., Chink, 
Chinky для позначення китайців). 

Етнонім треба відрізняти від лінгвоніма, який є назвою мови (напр., 
English, German, Finnish). Етноніми та лінгвоніми існують окремо 
один від одного. Крім того, у їх використанні можливі співпадіння, та 
вони не обов’язкові. 

Одним із джерел виникнення та функціонування етнономінацій  
є засоби масової інформації. Сучасні мас-медіа вербалізують різні 
мовні номінації, що виникли в етнічно неоднорідних суспільствах 
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англомовних країн, зокрема Великої Британії та Сполучених Штатів 
Америки. Для того, щоб інформація в англомовних ЗМІ знаходила 
свою аудиторію в різних країнах, виникає потреба її перекладу. 
Відповідно, виникає й потреба в передачі етнономінацій, що залежить 
від їхнього різновиду. Під час перекладу англомовного мас-медійного 
дискурсу необхідно також враховувати видовий (якісні видання та 
жовта преса) та жанровий розподіл останнього (статті з різних рубрик: 
home news, world news, politics, lifestyle). Крім того, важливою для 
перекладацького процесу є комунікативна мета повідомлення. 

Треба зазначити, що один дискурсивний фрагмент може поєднувати 

декілька способів відтворення етнономінацій. Наприклад, нижчеподаний 

уривок містить офіційні етнономінації на позначення національності 

комунікантів: Iranian authorities have arrested a man on charges of 

spying for Britain, according to media reports… 

… It has not been suggested that the alleged spy is British, and Tehran 

has a history of announcing the arrest of people it claims are spying without 

releasing further details. При цьому транскрипція Britain – Британія та 

калькування Iranian authorities – влада Ірану є способами передачі 

вищезазначених етнономінацій. 

Наступний уривок містить образні етнонімічні назви, що вказують 

на релігійну приналежність комунікантів. Наприклад, Anyone wearing 

«facial coverings» who wants to enter the galleries of federal parliament 

will be made to sit in a separate shielded section, according to new rules 

announced on Thursday. Етнономінація Anyone wearing «facial coverings» 

стосується прихильників ісламу, тому прийнятним способом її перекладу 

є використання дескриптивної перифрази будь-яка особа (будь-хто) з 

закритим обличчям. 

Прикладом вживання образливої назви chinks на позначення 

китайців є нижченаведений фрагмент про расистські малюнки в 

підготовці поліцейських США. Малюнки передають ставлення до  

представників деяких рас ще в минулому столітті: The cartoon was 

displayed to show the political atmosphere in San Diego when McCarter 

was an officer, including when he was assigned to patrol a Chinese 

neighbourhood in downtown. The cartoon includes racist images of Chinese 

and the word «chinks». Прикметник вузькоокий у даному випадку буде 

аналогом етнофобізму chinks. 

Отже, етнономінації англомовних мас-медіа є мовними одиницями, 

що позначають уявлення носіїв англійської мови про «свої» та «чужі» 

етноси. Таке уявлення формує характеристики, що реально існують  

у тих чи інших етносах. Процес відтворення етнономінацій з 

англомовного мас-медійного дискурсу є складним завданням, що 

залежить від низки факторів. 
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PUBLICISTIC STYLE AND TRANSLATION 

OF NEWSPAPER HEADLINES 

 

A publicistic style was firstly recognized as a separate unit in the middle 

of the XVIII century. Nowadays such mean of mass media as a newspaper 

is a powerful tool of persuasion. Its goal is to hold an attention of a certain 

target group. The newspaper style is characterized by a necessity to 

organize information in a way to quickly transmit the content of an article, 

to convey the most important facts and to create a certain impression even if 

the article is not about to be read till the end. The newspaper style is aimed 

to present the information concentrically to make it easier for the reader to 

choose the most essential facts for himself. 

The materials of a newspaper style are the most common way of 

representation of mass media materials. During his professional activity a 

translator often has to deal with different items of that style and thus it is 

important to pay attention primarily to the peculiarities of the genre. 

There is a range of special features of a newspaper style that should be 

remembered and conveyed during the translation process: 

1. Colloquial style of most materials. 

2. Emotionality presented through the usage of different expressive 

means such as slang, jargon, jokes etc. 

3. Usage of lexical units of all the styles. 

4. Official form of naming people’s positions. 

5. Specific of newspaper headings. 

6. Lexical peculiarities of newspaper materials. 

7. Usage of terms. 

A translator should be particularly skillful while translating the 

newspaper headlines as the usual translation rules could not be applied in 

this case. Quite often in their attempt to attract the readers authors provide 

the articles with an inviting headings having little in common with the 

content of an article itself. Of course this is acceptable in accordance with 

the main aim of a publicistic text (to impact and to persuade the reader) but 

this clearly makes the work of an interpreter a hard task. Thus there are 

several rules of translating the headings that can be distinguished: 
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1. The headline should reflect the content of an article therefore it 

should be carefully read and understood first. 

2. The headline should be bright and precise. 

3. The heading should be domesticated in case it is necessary for being 

understood by foreign readers. 

4. The heading may contain different lexical transformations which 

should be recognized and translated in an appropriate way. 

Taking all the above into account it’s possible to conclude that a 

newspaper style and publicistic style itself is a very specific material for 

translation. It is characterized by certain rules and language peculiarities 

which a professional translator has to remember and recognize during the 

translation. Most of attention should be paid to the headlines of newspapers. 

The whole translation process should be built by a certain scheme to follow. 

The press represents a special class of language and requires a high level of 

attention and translator’s mastery as well as general erudition to select 

lexical units wisely in order to create a qualified translation of an article. 
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ЗВУКОВИЙ СИМВОЛІЗМ У ПОЕЗІЇ Е. А. ПО 

 

Явище звукового символізму полягає у зв’язку між звуками та 

уявленнями чи відчуттями, які вони викликають у мовців. Воно не є 

новим у науці, але й досі викликає дискусії серед вітчизняних та 

зарубіжних учених. 

Ключовий принцип мовознавства передбачає відсутність в окремих 

звуків (або фонем) певного значення. Лінгвіст Е. Фінеган ілюструє цю 

точку зору таким прикладом: три звуки слова top (з англ. – «верхівка») 

не мають значення, якщо вжиті окремо. Вони утворюють значення 

лише в лексемі top. B іншому поєднанні, наприклад, pot (з англ. – 

«горщик»), opt (з англ. – «вибирати») ці звуки формують слова з 

абсолютно іншим значенням. 

Мовознавець М. Магнус стверджує, що якби звучання слова 

впливало на його значення, то можна було б зрозуміти значення слова, 

лише почувши його. Тоді мала б існувати лише одна мова. 
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Незважаючи на ці ґрунтовні докази, є багато прибічників звукового 

символізму. Д. Крістал наводить відомий експеримент: є дві раси – 

Ламоніанс (Lamonians) та Гратакс (Grataks). Яка з них дружня, а яка 

ворожа? Багато опитуваних переконані, що перша раса є дружньою, 

друга – ні. Такий вибір люди роблять завдяки певному смисловому 

навантаженню деяких звуків. Так, слова з м’якими приголосними 

звуками, довгими голосними або дифтонгами, спокійним ритмом 

вважаються приємнішими за слова з твердими приголосними звуками, 

короткими голосними та різким ритмом. 

Н. В. Шевченко в роботі «Основи лінгвістики тексту» пише про 

функції звукосмислових зв’язків. 

З. Я. Тураєва розрізняє первинний та вторинний звукосимволізм. 

Цікавою є збірка міждисциплінарних есе «Звуковий символізм» 

(«Sound Symbolism»), укладена Л. Хінтон, Дж. Ніколз, Дж. Дж. Огала. 

У ній робиться такий висновок: «Значення та звук ніколи не можуть 

бути повністю розділені. Лінгвістична теорія повинна пристосуватися 

до цього очевидного факту». 

Про що б там не говорили теоретики, а поети здавна інтуїтивно 

користуються здатністю звуків викликати в більшості людей однакові 

відчуття та образні уявлення. Активно використовував звукосимволізм 

у своїй творчості й американський поет Е. А. По. Розглянемо 

фоностилістичні прийоми, які дозволяють досягати ефекту звукового 

символізму, на прикладах його поезій. 

Алітерація – повторення однорідних приголосних задля підвищення 

інтонаційної виразності вірша, для емоційного поглиблення його 

смислового зв’язку: see or seem, dream within a dream («А dream within 

a dream»); fairy fruits and flowers («To One in Paradise»). 

Асонанс – концентроване повторення голосних звуків у поетичному 

рядку чи строфі, яке створює ефект милозвуччя: we see or seem / Is but  

a dream within a dream [wi: si: ɔ:(r) si:m/ iz bet ə dri:m wiðin ə dri:m]  

(«А dream within a dream»). 

Гомеотелевтон – вид морфемного повтору, за якого на відносно 

невеликому відрізку тексту зустрічається значна кількість слів з 

однаковою фінальною частиною: 

Ah, dream too bright to last! 

Ah, starry Hope! that didst arise 

But to be overcast! 

A voice from out the Future cries, 

«On! on!» – but o’er the Past 

(Dim gulf!) my spirit hovering lies 

Mute, motionless, aghast! («To One in Paradise»). 
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Омофони – слова, які вимовляються однаково, але мають різні 

значення й написання: 

Ah, dream too bright to last! («To One in Paradise»). 

Ономатопея – імітація засобами мови різних позамовних звукових 

явищ: 

How they tinkle, tinkle, tinkle, 

In the icy air of night! («The Bells»). 

Вигук – частина мови, що виражає почуття, волевиявлення мовця, 

не називаючи їх: 

Ah, dream too bright to last! 

Ah, starry Hope! that didst arise («To One in Paradise»). 

Поезія Е. А. По багата на фоностилістичні прийоми, що роблять 

його твори надзвичайно милозвучними. Чисельні алітерації, асонанси, 

ономатопеї допомагають створювати яскраві образи, будувати певну 

атмосферу та пробуджувати в читачів глибокі емоції. Вони доводять 

наявність смислового навантаження в деяких звуків та слів, до складу 

яких входять ці звуки. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

«ВНИМАНИЕ» В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
 

В мыслительной эвристической деятельности внимание играет 

основополагающую роль. Внимание – исходная интеллектуальная 

операция. Оно является обязательным условием всякой мыслительной 

деятельности. В английском языке внимание выражается термином 

attention. Этот термин обозначает сосредоточенность деятельности 

субъекта на каком-либо реальном или идеальном объекте. Внимание 

привлекается чем-то выделяющимся, интенсивным, новым, важным. 

Внимание проходит через все стадии творческого мыслительного 

процесса и особенно явно проступает в подготовительной стадии 

творческого процесса, которая связана со сбором и анализом 

информации, необходимой для решения проблемы. Эвристическая 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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роль внимания в подготовительной стадии воплощена в слово-

сочетаниях: intellectual attention – «интеллектуальное внимание», 

attention beyond the ordinary – «неординарное внимание», a prodigious 

force of attention – «удивительная сила внимания». Исходной 

интеллектуальной операцией является фокусирование внимания.  

Фокусирование внимания – это выбор из всего воспринимаемого 

материала главного, приоритетного и состоит из целой системы 

взаимосвязанных операций. В английском языке это находит  

отражение в глагольных словосочетаниях с предлогом, где опорным 

элементом выступает attention, что отражается в глагольных 

словосочетаниях, показывающих направленность субъекта на  

исследуемый объект: to turn attention to – «повернуть внимание», to 

attract attention to – «привлечь внимание», to direct attention to – 

«направить внимание», to draw attention to – «переместить внимание». 

Фиксирование внимания – это «профилирование», выделение 

составляющих, их сравнение и соотнесение друг с другом, иерархия 

(упорядочивание его частей). В английском языке процесс концентрации 

внимания выражается глагольными сочетаниями: to centre the attention – 

«сконцентрировать внимание на», task-oriented attention – «внимание, 

связанное с поставленной целью», to fix the attention on – «фиксировать 

внимание», to focus the attention on – «фокусировать внимание». 

Фокус внимания может перемещаться с части на целое, с главного на 

периферию. В английском языке это находит отражение в глагольных 

словосочетаниях: to draw attention – «отвлечь внимание», to turn 

attention from – «переместить внимание», to relax attention from – 

«ослабить внимание», to receive little attention – «не заострять 

внимание». Расширение внимания, его перевод с одного объекта на 

смежный с ним подразумевает их сравнение. В языке системная 

операция фиксирования внимания многообразна, разносторонняя и 

находит отражение в лексических и грамматических конструкциях, в 

специальных операциях перемещения внимания, его возобновление, 

расширение и изменение. 

Термин attention, сочетаясь с прилагательными, образует двух-

компонентные терминологические словосочетания: focused attention – 

«фокусированное внимание», unfocused attention – «нефокусированное 

внимание», conscious attention – «сознательное внимание», persistent 

attention – «постоянное внимание». 

Состояние сосредоточенности выражается термином attentiveness. 

Этот термин выступает ядром в трехкомпонентном термино -

логическом словосочетании – passive intellectual attention, обозначая 

внимание, связанное с появлением образов в процессе мышления; что 
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эксплицируется в следующем контексте: Passive intellectual attention is 

immediate when we follow in thought a train of images. Последователь-

ность и многообразие операций, связанных с вниманием, выражается в 

сочетаниях: sequence of attention, diversity of attention. Высокая 

концентрация внимания отражается в сочетании strength of attention – 

«сила внимания». Попытка сконцентрировать внимание выражается 

словосочетанием effect of attention – «попытка быть внимательным», 

связанной со вниманием. В мыслительной деятельности выявляется 

отношение антонимии, что связано с различными способностями 

человека к проявлению внимания: attentive – «внимательный» – 

inattentive – «не внимательный». Особенности языкового воплощения 

фокусирования внимания показывает, что человек научился его 

осознавать, осмыслять, поддерживать, превращать в интеллектуальную 

сущность. Но главное: человек научился не только осознавать свое 

внимание, управлять им и переводить внимание с наблюдаемого на 

ненаблюдаемое, с физического на идеальное, с вербального выражения 

на подразумеваемое. Благодаря вниманию человек преобразует 

возможности и потенции в действие, действия – в реальность и 

результаты, результаты – в достоинства и преимущества, преимущества – 

в креативность и проспективность мышления. «Фокус внимания» 

помогает объединить в цельную систему большое количество разно-

родных и имеющих мало общего языковых единиц и средств, 

отражающих это явление в языке, и связать его со смежными с  

ним. Фокус внимания связан с важной способностью человека к 

категоризации: категорируется то, что попадает в фокус внимания, то 

есть наиболее показательное и существенное. 

Таким образом, внимание является неизменным спутником  

эвристического мыслительного процесса, оно присутствует во всех 

ментальных операциях, направленных на решение проблемы. 

Лексический инвентарь описания понятия «внимания» отличается  

сочетаемостью общеупотребительных глаголов с предлогами. Наиболее 

отчетливо роль внимания проявляется в подготовительной стадии 

творческого процесса в связи с подготовкой материала для исследования 

и его анализа, что необходимо для решения поставленной задачи, и 

выражается в исследовании в выделении пяти классов глаголов, 

вовлеченных в орбиту подготовительной стадии творческого процесса. 
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Підсекція: РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

 

УДК 811.124 

Попова Л. Г., 

старший викладач кафедри романо-германської філології, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДМІННОСТІ МІЖ 

ЛАТИНСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ 

ЯК ФАКТОРУ ТРУДНОЩІВ У ПЕРЕКЛАДІ 

 

Між латинською та українською мовами існують відмінності, які 

ускладнюють процес перекладу з однієї мови іншою. Найбільш 

важливими, про які треба постійно пам’ятати, є такі: 

1. Присудок знаходиться наприкінці речення, напр..: Natura vitam 

terrae quotannis renovat. – Природа щорічно оновлює життя на землі. 

2. Узгоджене означення, виражене прикметником зазвичай вживається 

після іменника, а неузгоджене означення, виражене іменником у род. 

відмінку, навпаки, стоїть перед означуваним словом, напр.: … erat 

civitas magna atque hominum multitudine praestat. – … була велика 

община та відрізнялася чисельністю населення. 

3. Перерваний порядок слів у словосполученні, тобто між 

означуваним і означальним словом вживається ще декілька слів, напр.: 

... qua de re cum nuntius missus est. – Із цієї причини було відправлено 

посла. Magna cum hominum multitudine bellum gerere conantur. – Вони 

ропочали війну за наявності великої кількості воїнів. 

4. Велика кількість безсполучникового вживання Dativus та 

Ablativus, напр.: Bello Helvetiorum Caesar pontem rescindi iussit. – Під 

час війни з Гельветами Цезар наказав зруйнувати міст. Tantum scimus, 

quantum memoria tenemus. – Ми стільки знаємо, скільки утримуємо у 

пам’яті. Porsenna Romam exercitu venit. – Порсена прийшов до Риму з 

військом. Qui spe profectus еst. – Він вирушив із надією. 

5. Прийменник або сполучник ставиться не перед, а після слова, до 

якого відноситься, і пишеться з ним разом напр.: Qui non est nobiscum, 

adversus nos est. – Хто не з нами, той проти нас. Vive valeque. – 

Прощавай та бувай здоровий. Magnumque Porsennae nomen erat. –  

Та настільки великим було ім’я Порсенни. Omnia mea mecum porto. – 

Усе своє ношу з собою. 
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6. Вживання особливих конструкцій, зокрема подвійного знахідного 

та подвійного називного, напр.: Dictatorem eum legati gratulantes 

consalutant. – Посли, що вітають, називають його диктатором. Libertas 

praemium fuit. – У ролі винагороди вони отримали свободу. 

7. Відсутність особових займенників при дієслові і відсутність 

особового займенника ІІІ особи взагалі напр.: Exegi monumenum aere 

perennius. – Я звів пам’ятник довговічніший за бронзу. Veni, vidi, vici. – 

(дослівно) Я прийшов, я побачив, я переміг. Часто особові форми в 

латинській мові відповідають інфінітивним в українській мові, напр.: 

Flexit viam Brutus, ne obvius fieret. – Брут звернув з дороги, щоб не 

зустрітися. Edimus, ut vivamus. – Ми їмо, щоб жити (дослівно: Ми їмо, 

щоб ми живемо). 

8. Велика кількість неозначених займенників, що починаються  

з qu – напр.: Quidam, quisque, quispiam,quisquam, quivis, quilibet, 

quicunque, quisquis. 

9. Для латинської мови є характерним поєднання неузгоджуваних 

слів, напр.: Ancillae pulchrae et multae errant. – Було багато гарних 

рабинь (дослівно: численних і гарних). 

10. Велика кількість «несправжніх друзів перекладача», напр.:   

Is opportunitus visus locus conmuniendo praesidio. – Місце здавалося 

підходящим для будівництва укріплення. Opportunitas – сприятлива 

нагода (немає ніякого відношення до слова опортунізм); Dextra manu 

ardentem facem praeferebat. – Правою рукою вона несла запале- 

ний факел. (Praefero – нести перед собою, не плутати зі словом 

преференції). 

11. Існування відкладених дієслів, які вживаються лише в пасивній 

формі, маючи при цьому зажди активне значення, напр.: Hic mortui 

vivunt et muti loquuntur. – Тут живуть мертві та говорять німі (напис на 

бібліотеці). 

12. Синтаксичні звороти – одна з характерних особливостей 

латинської мови, напр. зворот незалежного аблатива (Ablativus  

absolutus), який має декілька способів перекладу. Речення Troja capta 

Graeci domum reverterunt можна перекласти: 1) Захопивши Трою, греки 

повернулися додому; 2) Після того, як Трою було захоплено, греки 

повернулися додому; 3) Після захоплення Трої греки повернулися 

додому. 

Підсумовуючи, треба зазначити, що, перекладаючи латинський 

текст, треба не лише перекладати слова та аналізувати граматичні 

форми, але й враховувати особливості мови, правильно з ними 

обходитися, щоб добре зрозуміти текст та адекватно його перекласти 

українською. 



109 

УДК 378.126: 378.147+811.112.2 

Кіршова О. В., 

канд. пед. наук, доцент кафедри  

романо-германської філології, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ МЕТОДИЧНИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

Практика викладання у вищих навчальних закладах свідчить про 

те, що проблема формування професійно орієнтованої комунікативної 

компетентності (ПОКК) магістрантів усе ще залишається недостатньо 

теоретично та практично дослідженою. Нами було висунуто припущення, 

що досягнення належного рівня цієї компетентності є можливим за 

рахунок реалізації міжпредметних зв’язків практики мовлення та 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Так, на заняттях з німецької мови в магістратурі треба вчити 

майбутніх викладачів розробляти диктанти, проводити фрагменти 

занять, оцінювати роботу інших, підбирати тексти для читання та 

аудіювання та виготовляти навчальні матеріали (таблиці, схеми та ін.). 

Треба також аналізувати з магістрантами вправи, що ними  

виконуються. Це допоможе їм краще розробити власні вправи, які 

також мають бути проаналізовані всією групою з навчальною метою. 

Навчаючи майбутніх викладачів розробляти серії вправ, можна надати 

їм перелік методичних праць, до яких вони можуть звернутися, 

виконуючи це завдання. 

З метою оцінювання вмінь магістрантів розробляти серію вправ ми 

пропонуємо такі критерії, як комунікативна й навчальна достатність 

інструкцій до вправ, мотиваційний потенціал інструкцій для здійснення 

мовленнєвих дій, правильність текстів вправ, ступінь новизни та 

дотримання раціональної методичної послідовності вправ. 

Услід за Т. О. Стеченко ми вважаємо критерій «комунікативна 

достатність» головним, оскільки інструкції до вправ мають формулюва-

тися згідно з провідним загальнометодичним принципом комунікатив-

ності. Відповідно до цього принципу, в інструкції має моделюватися 

типова ситуація реального життя у відповідній сфері спілкування, 

тобто певний «відрізок реального процесу комунікації». Ми пропонуємо 

розширити цей критерій таким компонентом, як «навчальна  

достатність», оскільки інструкція має так організувати дії студентів, 
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щоб, виконуючи їх, студенти оволодівали ними або вдосконалювали їх 

(навчалися іноземній мові). Отже, перший критерій – це «комунікативна і 

навчальна достатність інструкцій до вправ». 

Критерій «мотивуючий потенціал інструкції» зумовлений попереднім 

критерієм, оскільки інструкція до вправи має бути як комунікативною, 

так і вмотивованою. Вона має чітко вказувати, для чого студенти 

мають щось сказати, написати, прослухати або прочитати. Ми 

конкретизували цей критерій, визначивши його як «мотиваційний 

потенціал інструкції для здійснення мовленнєвих дій» . Тобто у 

сформульованих ними інструкціях до вправ передбачаються  

мовленнєві дії студентів у ситуативних умовах. 

Не менш важливим у цій роботі є такий критерій, як «правильність 

текстів вправ», який ми розуміємо як сукупність складових: 

граматична правильність, лексична правильність та соціолінгвістична 

відповідність. Цей критерій передбачає оцінювання вмінь магістрантів 

складати тексти вправ (інструкції, зразки виконання й самі вправи) без 

помилок. 

Розглянемо такий критерій, як «ступінь новизни». Ідея віднести 

ступінь новизни до стабільних вимог до вправ належить Ю. І. Пасову. 

Так, кожна мовленнєва вправа – це нова мовленнєва ситуація. Новизну 

ситуації треба розуміти як зміну взаємовідносин співбесідників, 

об’єкта мовленнєвої взаємодії, змісту висловлення, обставин, предмета 

обговорення. Н. К. Скляренко також зазначає, що будь-яка реальна 

комунікативна ситуація передбачає елемент новизни (як правило, у 

реальному спілкуванні ми дізнаємось або сповіщаємо партнерові по 

спілкуванню щось нове). Отже, критерій «ступінь новизни» має на 

меті аналіз та оцінку розроблених магістрантами вправ з точки зору 

наявності у вправах елемента новизни. 

Критерій «дотримання раціональної методичної послідовності 

вправ» було запозичено нами в роботі Т. О. Стеченко, він посідає 

чинне місце, оскільки від того, як магістранти розташують вправи, у 

якому порядку, залежить якість формування мовленнєвих навичок і 

вмінь студентів. Відповідно до цього критерію оцінюються вміння 

магістрантів методично правильно розташовувати вправи. 

Зазначимо, що магістранти, як правило, із задоволенням виконують 

роль викладача на занятті перед своєю групою. Тому в ході аналізу 

треба дуже тактовно вказувати на помилки, щоб не демотивувати 

майбутніх фахівців. 
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FERNSEHENNACHRICHTEN IM DEUTSCHUNTERRICHT 

 

Internationale Fernsehnachrichten können via Kabel, Satellit oder 

Internet zunehmend in jedem Land gesehen werden. Auch Fremdsprachenlerner 

erhalten so die Möglichkeit, ihr landeskundliches Wissen ständig zu 

analysieren und zu erweitern. Die Arbeit mit Fernsehnachrichten ist für 

Schüler reizvoller und motivierender als die reine Textarbeit. 

Das Thema Fernsehnachrichten gehört wie das übergreifende Thema 

Medien noch nicht zum festen Kanon des Sprachenlernens und des 

Unterrichts allgemein. Es ist eher ein Thema der Lehrerfortbildung als ein 

Thema der Lehrpläne. Deshalb liegt der didaktisch-methodische Schwerpunkt 

auf die Frage: Wie können Nachrichtensendungen für den Unterricht 

aufbereitet und nutzbar gemacht werden? Die wichtigsten Ziele sind die 

Förderung der rezeptiven Sprach- und Medienkompetenz und die Erweiterung 

landes- und medienkundlicher Kenntnisse. 

Fernsehnachrichten sind nicht einfach zu verstehen. Das Genre setzt auf 

Seiten der Lerner fortgeschrittene Sprachkenntnisse voraus. Die Fülle der 

Nachrichtenthemen bringt einen umfangreichen Wortschatz mit sich. Die 

Informationen werden oft in einer komprimierten Syntax vorgestellt. Das 

vorausgesetzte Wissen kann beachtlich sein. Die Sprache in Fernsehnachrichten 

ist zudem variantenreich. Der schriftnahe Text des Nachrichtensprechers ist 

ebenso wie der alltagsnahe Text in einem Interview. 

Im Vergleich zu den Printmedien weisen Fernsehnachrichten eine Reihe 

von Vorteilen für das Sprachenlernen und die Erweiterung der sprachlichen 

Kompetenz auf: Fernsehnachrichten sind zum einen visualisierte Nachrichten. 

Sie werden in Bildern vorgestellt. Die visuelle Information kann das 

Verstehen der Texte erleichtern. Fernsehnachrichten sind zum anderen 

gesprochene Nachrichten. Aussprache und Intonation sind integraler 

Bestandteil des Mediums. Deshalb ist das Genre für den Unterricht «Deutsch 

als Fremdsprache» besonders geeignet. 

Für den aktuellen Zuschauer sind Fernsehnachrichten, einmal gesprochen 

und gezeigt, nicht mehr verfügbar. Anders als bei den Printmedien ist das 
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Tempo des Sehens und Hörens vorgegeben. Der Nachteil der aktuellen 

Rezeption kann aber im Unterricht leicht aufgewogen werden. 

Die Videoauszeichnung erlaubt ein wiederholtes Sehen und Hören, 

schwierige Passagen können im Detail und auch schriftweise verfolgt 

werden. Verschriftlichte Texte und prägnante Studio- und Filmeinstellungen 

erleichtern das Verständnis. 

Heute können Texte der Fernsehnachrichten weltweit via Internet 

aufgerufen und den Lernern ohne größeren Arbeitsaufwand in lesbarer 

Form vorgelegt werden. 

Wer Fernsehnachrichten als Informationsquelle für den Unterricht nutzt, 

kommt nicht umhin, auch grundlegende Fragen über das Genre zu 

thematisieren. Wie unterscheiden sich z. B. deutsche Nachrichtensendungen 

von den Sendungen anderer Länder? Wodurch zeichnet sich das deutsche 

Rundfunksystem aus? Was heißt «öffentlich-rechtlich»? Was bedeutet 

«privat-kommerziell»? Wie haben sich die deutschen Nachrichtensendungen 

historisch entwickelt? Welcher Wandel wird durch das Internet herbeigeführt? 

Solche Fragen sind nicht allein unter dem Aspekt der Medienkunde, 

sondern vor allem auch unter dem Aspekt der Landeskunde interessant. Sie 

geben z. B. Aufschluss darüber, wie das Fernsehen in Deutschland organisiert 

ist und welche Besonderheiten es in der Nachrichtendarstellung gibt. 

Auch wenn die medien- und landeskundlichen Informationen nicht als 

primärer Pflichtstoff des Deutsch- oder Fremdsprachenunterrichts angesehen 

werden, können sie den Unterricht bereichern. In jedem Fall sollte ein 

Lehrer über die Hintergrundinformationen verfügen. 

Nichts ist veränderlicher als die Nachricht von heute. Wer nur auf der 

Suche nach aktuellen Themen ist, mag diesem Satz zustimmen. Wer an der 

Förderung der rezeptiven Sprach- und Medienkompetenz interessiert ist, 

sieht Aktualität gelassener. 

Die Förderung der rezeptiven Kompetenz ist nicht so sehr abhängig vom 

Aktualitätsgradeines Nachrichtentextes, sondern abhängig von geeigneten 

Materialien und Übungsformen, die den Lernziel und den Voraussetzungen 

der Lerner entsprechen. 

Der Artikel will Anregungen für die Auswahl und Bearbeitung aktueller 

Sendungen geben. Die Aufgabe des Lehrers, der mit aktuellen Sendungen 

arbeiten will, besteht darin, geeignete Beispiele auszuwählen, die ihrerseits 

die rezeptive Kompetenz für künftige Texte fördern. Der Prozess des 

Alterns aber bleibt bestehen. 
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ВИРОБЛЕННЯ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ ДО 
ФОНОСТИЛІСТИЧНИХ І ПРОСОДИЧНИХ ОЗНАК 

РОЗМОВНОГО МОВЛЕННЯ В СТУДЕНТІВ-ГЕРМАНІСТІВ 
 

Поняття «вимова» стосується не тільки правильного формування 
голосних і приголосних звуків, тобто артикуляції, або сегментного 
рівня, а й не менш важливого суперсегментного рівня фонетики, що 
включає просодичні елементи. В усному мовленні за допомогою 
вимови озвучуються висловлювання, що сприймаються на слух. При 
цьому одночасно передається додаткова інформація про комунікантів, 
яка реально відсутня в самому висловлюванні. Це інформація про 
регіональне походження співрозмовників, їхній емоційний стан, а також 
про їхнє ставлення до предмета розмови й один до одного, а в людей, 
які говорять іноземною мовою, – і про їхній рівень володіння мовою. 

Гарна вимова є важливою передумовою для успішного спілкування 
людей, тому робота над її виробленням – одне з найбільш важливих 
завдань викладання німецької мови як іноземної, особливо для студентів-
германістів. Однак, що треба розуміти під поняттям «гарна вимова»? 

У повсякденному житті носії німецької мови вживають най-
різноманітніші форми вимови відповідно до певних ситуацій і цілей 
комунікації. Отже, вимова в них ситуативно зумовлена й має відповідати 
передусім вимогам конкретного комунікативного завдання. У цьому 
випадку просодичний аспект, тобто інтонація, паузи, висота тону 
тощо, відіграє визначальну роль. 

Ситуативні або фоностилістичні аспекти. Те, як ми говоримо, як 
оформлюємо наш усний вислів, має завжди відповідати комунікативній 
меті, враховувати комунікативну ситуацію, відповідати темі; те ж саме 
стосується й німецької мови: в офіційних ситуаціях німці розмовляють 
інакше, ніж під час легкої невимушеної бесіди, доповідь виголошується 
не так, як, наприклад, дається відповідь на питання з метою отримання 
будь-якої інформації, жарт розповідається по-іншому, зовсім не як 
казка, прочитаний текст звучить інакше від усного повідомлення на 
вільну тему. Ця почасти універсальна, але в основному ситуативно 
зумовлена диференціація стосується не тільки підбору лексики та 
граматичної структури усного мовлення, але й фонетичного оформлення 
висловлювання, тобто вимови. 
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Для урочистої доповіді характерні відносно повільний темп  

мовлення й високий ступінь напруженості промови, виразно виявляються 

словесний та логічний наголоси. При цьому спостерігаються незначна 

редукція та асиміляція. За допомогою специфічних особливостей своєї 

вимови оратор підкреслює високий ступінь офіційності мовної ситуації, 

тим самим надає своїм висловлюванням особливої значущості. 

Невимушену бесіду відрізняють відносно швидкий темп мови й 

більш низька мовленнєва напруженість, за якої словесний і фразовий 

наголоси проявляються не так яскраво, як в урочистій доповіді. Мова 

рясніє численними скороченнями, асиміляціями й фонетичними еліпсами. 

Своєю манерою вимови коммунікант визначає рамки приватної бесіди 

та підкреслює її особистісний, невимушений характер. Крім того, він 

очікує, що і його співрозмовник, у свою чергу, буде поводитися в тій 

же манері. Високий стиль із притаманною йому чітко вираженою 

артикуляцією створили б у подібній мовній ситуації нездоланну дистанцію. 

Отже, можна стверджувати, що фоностилістичні варіації як вимовні 

форми відповідають конкретній ситуації, вони є необхідним атрибутом 

мовленнєвої компетенції, яка позначає когнітивно-абстрактну систему 

мовленнєвого знання, котра вирізняє носія мови. 

Просодичні аспекти. Як відомо, просодія це – сукупність звукових 

характерних особливостей мови, які співвідносять не зі звуком чи 

фонемою як мінімальним сегментом усного мовлення, а з широким 

спектром інших звукових одиниць, що характеризують інші її риси, 

тобто із суперсегментними одиницями мови, зокрема зі словесним, 

фразовим, логічним наголосом; висотою звуку; тоном (мелодикою 

мовлення); голосністю (гучністю); темпом мовлення і його окремими 

частинами; ритмікою; паузами. Усі ці параметри зустрічаються в 

усному мовленні у вигляді комбінацій, вони й формують членування 

(поділ) мовлення на синтагми й фрази, словесний та фразовий наголос 

і ритм. Саме просодичні особливості більш чітко, ніж артикуляційні 

ознаки голосних та приголосних, надають інформацію про співрозмовника 

(наприклад, про його вік, рівень освіченості, походження), вони 

роблять більш зрозумілим задум (намір) розмови: те, що має бути 

зрозумілим співбесідникам і що робить висловлювання однозначними 

та простими для розуміння, тобто допомагає уникнути семантичної 

багатозначності. Поряд із цим вони разом з артикуляційними ознаками 

допомагають висловлювати певні емоції: радість, смуток, гнів, сумнів, 

відчай та ін. Через просодичні ознаки ми повідомляємо про своє ставлення 

до партнера в акті комунікації, а також до повідомленої інформації. 

При цьому треба зауважити, що так званої «нейтральної» просодії 

практично не існує. Тому надзвичайно важливо, щоб використовувані 

просодичні засоби відповідали кожній конкретній ситуації. 
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У вивченні німецької мови як іноземної необхідно прагнути до 
максимального оволодіння стандартною надрегіональною просодією. 
Така просодія позбавлена ознак регіолекту й сприймається в багатьох 
ситуаціях у всьому німецькомовному просторі, навіть переважає не 
лише в «мистецтві мовлення» – у театрах, фільмах, радіоп’єсах і т. д., 
але й урізноманітних публічних мовленнєвих ситуаціях – у викладаць-
кій діяльності, на конференціях, на ділових переговорах тощо, а також 
в електронних засобах масової інформації – у новинах і повідомлен-
нях, на телебаченні, яке поширює мовлення не тільки на свій регіон. 

Рекомендації до вправ. На заняттях німецької мови як іноземної з 
самого початку необхідно виробляти ситуативно зумовлене, лексично 
доречне, артикуляційно й просодично коректне усне мовлення в 
студентів. З одного боку, ідеться про те, що студенти, котрі вивчають 
німецьку мову, повинні стати сприйнятливими до фоностилістичних і 
просодичних ознак розмовної мови, розуміти носіїв мови в різних 
мовленнєвих ситуаціях (а не лише додані до навчальних комплексів 
записи, які дуже часто вимовляються неприродно). Вони повинні 
навчитись розпізнавати особливості звучання усної мови й порівнювати її 
доречність щодо змісту й ситуації. З іншого боку, студентам потрібно крок 
за кроком працювати над розвитком власних мовленнєвих навичок. 

Систематичне тренування з численними ситуативно зумовленими 
завданнями на аудіювання і вправи для вироблення правильних 
навичок вимови пропонують багато навчальних посібників німецьких 
видавництв. В арсеналі викладачів німецької мови є також велика 
кількість автентичних аудіотекстів, які використовуються не лише у 
вступному фонетичному курсі, а й на старших етапах навчання, тому 
що набуття й удосконалення правильної вимови в студентів-германістів 
не повинно припинятись до кінця навчання в університеті. 
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BAUSTEINE DER DEUTSCHEN AUSSPRACHE 

 
Eine Sprache mit allergrößtem Fleiß gelernt zu haben und dann, beim 

Sprechen, nicht verstanden zu werden – das ist eine Enttäuschung. Wenn 
man alle Gebirge und Abgründe des Deutschen studiert hat, sollte man auch 
die Oberfläche spielend beherrschen: die Aussprache. Wir wiederholen 
einige wichtige Abschnitte der deutschen Prosodie: 

Pausen. Eine riesige Hilfe zur Kommunikation! (1) 
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Ton. Im Deutschen leicht zu lernen. (2) 

Satzzeichen. Eine große Hilfe beim lauten Lesen. (3) 

PAUSEN 

Wichtiger Tip: beim Sprechen viele, deutliche Pausen machen – aber 

natürlich nur an der richtigen Stelle. 

 Richtig gesetzte Pausen sind eine riesige Hilfe zur Kommunikation. 

Wenn der Hörende meine Worte gliedern, ordnen kann, hat er mich schon 

halb verstanden. 

 Eine Pause ist für den Sprecher eine Chance zum Überlegen und 

Gedankenordnen. In der Pause kann ich den folgenden Satz planen, innerlich 

bauen. Er kommt dann beim Sprechen in guter, überlegter Form heraus. 

 Pausen sind eine Chance zur stillen Kommunikation ohne Worte. Sie 

geben die Möglichkeit zum Blickkontakt, verstärken die Verständigung. 

Pausen sind ein Mittel, den Worten Macht und Wirkung zu geben. Es ist 

sehr leicht, die Pausen richtig zu setzen. Also: man muss das richtige Setzen 

von Pausen üben, dann gewinnt das Sprechen enorm an Wirkung und 

Überzeugungskraft. Man sollte nicht vergessen: Falsch gesetzte Pausen können 

verwirren. Nur richtig gesetzte Pausen sind Hilfen zur Verständigung. Wie 

setzte ich die Pausen richtig? Man unterscheidet VOLLE PAUSEN und 

ZWISCHENPAUSEN. 

VOLLE PAUSEN machen wir zwischen Satz und Satz: 

Alle glauben seine Lügen. (Volle Pause.) Er selber glaubt sie auch. 

Volle Pausen stehen zwischen Hauptsatz und Hauptsatz, zwischen 

Hauptsatz und Nebensatz, zwischen Nebensatz und Nebensatz: 

Die Lüge ist ein Kind der Intelligenz, (volle Pause) doch wer zu viel 

lügt, (volle Pause) der ist wahrscheinlich nicht intelligent genug. 

Diese vollen Pausen (1 bis 3 sec) sind wichtig. Nicht so wichtig sind die 

ZWISCHENPAUSEN (maximal ½ sec). Wir machen sie innerhalb des 

Satzes – aber nur wenn ein Satz lang ist. Lange Sätze gliedern wir durch 

kleine Zwischenpausen in Sinngruppen: 

Zum Üben: 

Die Politiker verstehen (Zwischenpause) nach Ansicht führender 

deutscher Unternehmer (Zwischenpause) zu wenig von Wirtschaft. 

Um den Politikern in diesem Bereich die wichtigsten Kenntnisse zu 

vermitteln (Zwischenpause) und ihnen etwa (Zwischenpause) das Lesen 

einer Bilanz beizubringen, (volle Pause) sei vermutlich ein Halbjahreskurs 

notwendig. 
Als häufigste Sinngruppe haben wir im deutschen Satz die Nomengruppe. 

Umfangreichere Nomengruppen stellen wir häufig zwischen zwei kleine 

Pausen, ebenso häufig setzen wir nur vor die Nomengruppe eine kleine 

Pause. Die Zwischenpausen machen die Konstruktion eines langen Satzes 

klarer. Sie lassen die Bedeutung erkennen. 
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STEIGENDER TON 
Ja-Nein-Frage (auch: vorsichtige Bitte) 

Könnten Sie mich bitte wecken? 

Ob sie vielleicht Liebeskummer hat? 

Ehebrecher werden bestraft? 
Kontaktfrage 

Nur selten haben wir die Stimme auch bei einer W-Frage. Wir tun das, 
wenn die Frage einen stark persönlichen Charakter hat: 

Richtig: Auch richtig (persönlicher): 

Wie schmeckt’s dir? Wie schmeckt’s dir? 

Warum sagst du nichts? Warum sagst du nichts? 
Wann kommt der Zug an? Wann kommt der Zug an? 
Nachfrage 

Nachfragen sind keine echten Fragen, weil der Frager die Antwort schon 
kennt. Durch die Nachfrage will er sein Erstaunen über das Gehörte 
ausdrücken. Er kann es kaum glauben und tut so, als ob er nicht recht gehört 
hätte. 

(Wie bitte?) Wenn willst du heiraten?? 

(Hör ich recht?) Was hast du geerbt?? 

FALLENDER TON 
Aussage 

Du hast keine Chance. 

Das Universum ist in einem gewissen Maße offen. 
Bitte, Aufforderung, Ausruf 

Sei nicht so eifersüchtig! 

Was für ein Glück! 
W-Frage 

Was würden Sie tun, wenn Sie ein Engel wären! 

Wie gefällt Ihnen die Skulptur? 
SCHWEBENDER TON 

Liebe ist ein zu schönes Wort, als das ich’s leichtsinnig in den Mund 

nähme; 
Ich möchte, was es bedeutet, lieber nur empfinden (Robert Walser). 
Wenn ein Satz nicht zu Ende ist, sondern fließend in einen neuen 

übergeht, endet er mit schwebendem Ton: 

Liebe ist ein zu schönes Wort,… 

ich möchte,… 

was es bedeutet,… 
Deutschlernende machen oft den Fehler, dass sie diese schwebenden 

Töne nicht richtig sprechen. Sie gehen mit dem Ton oft zu früh herunter: sie 
senken die Stimme, noch bevor der ganze Satz (der oft aus mehreren Sätzen 
besteht) vollständig zu Ende ist. Das Fließende ist ein typisches Merkmal 
des Deutschen. Es enthält viele schwebende Töne. 
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SATZZEICHEN 
Beim lauten Lesen sind die Satzzeichen eine große Hilfe. Es gibt 

Wendezeichen und Schlußzeichen. 

Wendezeichen Schlußzeichen 
, Komma . Punkt 
– Gedankenstrich ! Ausrufezeichen 
; Strichpunkt (oft auch Schlußzeichen) ? Fragezeichen 
: Doppelpunkt (oft auch Schlußzeichen) ; Strichpunkt 

(oft auch nur  
Wendezeichen) 
: Doppelpunkt (oft auch 
nur Wendezeichen) 

Einige dieser Zeichen haben noch andere Bedeutungen. Zum Beispiel 
benützen wir das Komma auch bei Zahlen. 

An einer Wende im Satz bleibt die Tonhöhe gleich (schwebender Ton). 
Den Schluß sprechen wir immer so, dass der Hörer sofort erkennt: Hier ist 
der ganze Satz vollständig zu Ende. 

Manchmal ist es auch möglich, statt des schwebenden Tons den Ton zu 
senken. Vor allem in sehr langen Sätzen ist das möglich. Am besten wäre 
es: wenn man nicht sicher ist, sollte man den schwebenden Ton sprechen. 

In vielen deutschsprachigen Regionen, z. B. in der Schweiz, im Rheinland, 
in Vorarlberg werden sehr reiche Satzmelodien gesprochen: die Sprache wird 
dort «gesungen». Aber gelernt wird das moderne Bühnendeutsch. Es klingt 
sachlich, oft etwas hart. Es hat wenig «Musik». Der moderne deutsche Satz 
wird erst an seinem Ende musikalisch- der Ton und die Satzmelodie helfen dabei. 
 
 
УДК 821.133.1:[82.09(4)+008] 
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канд. філол. наук, доцент кафедри 
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LES PREFERЕNCES GEOPOLITIQUES DE VOLTAIRE (SUR LA 

MATIERE DE SA CORRESPONDANCE AVEC CATHERINE II) 
 

Il me semble que si cet autre grand homme, Pierre Premier, 
s’était établi dans un climat plus doux que sur lelac Ladoga, s’il 

avait choisi Kiev ou quelque autre terrain plus méridional, 
je serais actuellement à vos pieds en dépit de mon âge. 

(Voltaire à Catherine II le 24 janvier 1766) 
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Pendant des années de l’étude des textes de Voltaire nous n᾽avons pas 

cessé d᾽être étonnés de son don admirable de saisir d᾽un clin d᾽œuil et avec 

ténacité une pensée au moment de sa naissance, l᾽estimer à sa juste valeur 

dans le contexte des besoins de l’époque et de lui trouver une place dans le 

courant actif de la vie visée à la création et au progrès de l᾽humanité. Cette 

observation est omniprésente dans nos travaux précédents. Elle y a même 

reçu le nom du «vol de la pensée voltairienne». Sa pensée, originale, précise 

et profonde, est aujourd᾽hui, deux siècles et demi plus tard, d᾽actualité plus 

que jamais. Ainsi, nous avons décrit en details la conception économique de 

Voltaire exprimée dans la lettre X de ses «Lettres philosophiques» – bilan 

de son examen de la situation économique de l᾽Angleterre qui avait dépassé 

alors les autres pays, et sa réalisation dans son domaine de Ferney qui avait 

donné le requin d᾽activité de tout le canton. 

Voltaire qui a créé des liens épistolaires durables avec Catherine II et ses 

sujets russes n᾽a jamais visité la Russie. Il reste à deviner pourquoi. Une des 

raisons, la plus simple à admettre, peut être liée aux difficultés du voyage 

lointain à son âge: Voltaire a peur du froid du Nord. Dans ses domaines de 

Ferney et de Tourney achetés au sud-est, entre la France et la Suisse il vit 

libre et indépendant, «quatre pattes au lieu de deux». 

Dans sa lettre à Catherine II du 24 janvier 1766 il s’agit justement du 

climat sévère de Saint-Pétersbourg bâti sur les marais par Pierre le Grand et 

de la douceur de celui de Kiev ou de quelque autre terrain plus méridional. 

Y a-t-il un signe d’égalité entre les endroits proposés par Voltaire? Tenant 

compte de ses connaissances profondes de la civilisation humaine ne 

pouvons-nous pas supposer qu’il se souvient de Kiev comme d’une ville 

natale de la fille de Iaroslav le Sage qui, ayant épousé Henri I, est devenue 

la reine de France dont le nom français est Anne de Kiev? Ou cette 

connotation n᾽est qu᾽imaginaire? Peut-être encore que la ressemblance de 

Saint-Pétersbourg aux villes européennes qui, selon Jean-Paul Sartre, «sont 

privées de l᾽espace et dont les maisons se groupent comme des moutons», 

leur vue est trop habituelle pour Voltaire en comparaison de l᾽ambiance et 

du charme d᾽originalité historique de Kiev? 

Une autre raison probable se cache dans la ligne de l’épigraphe poétique 

de Voltaire dans la lettre à Cideville du 13 mars 1741: «J᾽ai vu des rois dans 

la retraite / Qui se croyaient des Antonins…» où il exprime sa méfiance aux 

caprices des souverains en se souvenant de son séjour chez Frédéric II. 

L᾽idée voltairienne comme phénomène reste encore à être dévoilée et 

appréciée. En tout cas elle semble très consonnante à la situation 

géopolitique du XXI siècle, une autre spire de l’époque des Lumières quand 

l᾽Europe unie existe en réalité juridique. 
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ОБРАЗ ОСТАННЬОЇ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ В 

ПОСТАПОКАЛІПТИЧНОМУ РОМАНІ 

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Р. МЕТІСОНА 

«Я – ЛЕГЕНДА» ТА М. ЕТВУД «ОРІКС ТА КРЕЙК») 

 

Постапокаліпсис або постапокаліптика – піджанр наукової фантастики, 

у якому дія розгортається у світі після глобальної катастрофи. Жанр 

набув популярності після Другої світової війни, коли можливість 

знищення людства внаслідок застосування ядерної зброї увійшла в 

суспільну свідомість. Сьогодні, на початку ХХІ ст., постапокаліптика 

досі є надзвичайно популярною в літературі, кіно, ігровій індустрії, 

тощо, адже нове тисячоліття принесло нові загрози й нові страхи: 

генна інженерія, екологічні катастрофи, терористичні атаки. 

Перші впізнавані постапокаліптичні романи з’явилися в першій 

чверті ХІХ ст., коли вперше було опубліковано твір Мері Шеллі 

«Остання людина». Саме цей образ – образ останнього представника 

виду homo sapiens – є одним із найцікавіших у постапокаліптичних 

творах. Відповідаючи на питання: «Хто вона, остання людина на 

Землі?», «Що змушує її жити далі, коли все людство припинило своє 

існування?», «Які її прагнення та мрії?», автори романів розкривають 

риси, які, власне, і роблять людину людиною. Серед письменників, які 

першими звернулися до згаданої теми – Мері Шеллі, Річард Джефріс, 

Говард Лавкрафт, Джек Лондон та інші. Щодо сучасних авторів, то 

надзвичайно яскраві образи останніх представників людства створили 

Річард Метісон у романі «Я – легенда» (1954) та Маргарет Етвуд у 

дистопії «Орікс та Крейк» (2003). 

Згадані два романи розділяє досить великий проміжок часу (майже 

50 років), між ними існують також жанрові відмінності («Я – легенда» – 

науково-фантастичний роман з елементами психологічної драми, а 

«Орікс та Крейк» – дистопія, у якій авторка вдалася до використання 

міфологічних елементів та прийомів наукової фантастики, хоча сама вона 

заперечує приналежність твору до наукової фантастики, наполягаючи на 

терміні «спекулятивна фантастика»). Утім, попри це, образи головних 

героїв мають спільні риси. 

І Роберт Невілль, єдина людина, що пережила епідемію, викликану 

«бактерією вампіризму», оточена чудовиськами, які колись були його 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F
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сусідами, друзями, співгромадянами, і Джиммі, або Снігова Людина, 

які здається незграбним уламком «старого» людства на тлі нових, 

штучно створених, досконалих «Дітей Крейка», ідеально пристосованих 

для життя на руїнах цивілізації, мають імунітет до хвороби, яка вбила 

людство. 

Роберт Невілль і Джиммі – останні homo sapiens на світі, та треба 

зауважити, що вони не є єдиними розумними мешканцями пост-

апокаліптичного світу. Невілль виявляє групу людей, які не пере-

творилися на безмозких кровожерливих істот, знайшовши спосіб 

контролювати бактерію-збудник у своїх організмах. Ці люди будують 

нове суспільство, у якому Невіллю немає місця. Так само й Джиммі 

стикається з новим видом розумних істот, створених унаслідок «гри в 

Бога» злого генія Крейка і настільки відмінних від нього самого, що 

він обирає собі нове ім’я – «Снігова Людина» – отже, релікт, істота з 

далекого минулого. 

У попередньому житті обидва герої були звичайними людьми, їхні 

попередні заняття майже не дають їм переваг у виживанні. Роберт 

Невілль – простий робітник. На момент трагедії він має родину і 

власний дім. Він не позбавлений практичності та здорового глузду.  

Це допомагає йому перетворити дім на неприступну фортецю та 

протистояти нападам вампірів протягом тривалого часу. Джиммі в 

помітно гіршому становищі: він – гуманітарій, який писав рекламні 

тексти для проектів Крейка і все життя до катастрофи провів у 

Компаундах – поселеннях науковців, у яких було все для комфортного 

життя. У новому світі він змушений жити на дереві, де його 

тероризують комахи і тварини, і харчуватися залишками продуктів, які 

знаходить по околицях. 

Серед жахіть свого нового життя обидва герої вживають алкоголь і 

постійно поринають у болісні спогади про минуле, але водночас вони 

демонструють надзвичайну наполегливість, терплячість, а також 

схильність до ритуалів. Невілль хоче відшукати причину хвороби, він 

відвідує бібліотеку, вивчає матеріали з мікробіології та медицини, а 

далі, знайшовши збудника, вирішує шукати вакцину. Також він 

щовечора методично, крок за кроком перевіряє захист свого будинку. 
Це, вочевидь, потрібно йому для того, аби остаточно не занепасти 

духом, не збожеволіти. 

Джиммі також наполегливо працює, виконуючи обов’язки опікуна 

«Дітей Крейка», покладених на нього злим генієм, хоча міг би і не 

робити цього, адже Крейк фактично змусив його. Він вважає, що 

«чітке виконання рутинних обов’язків – один із найдієвіших способів 

зберегти високу мораль і ясний розум». 
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Як згадувалося раніше, обидва герої змушені взаємодіяти з новим 

світом, а отже, і його хазяями. У цій взаємодії криється найбільша 

відмінність між Невіллем та Джиммі – перший мститься вампірам, 

методично вбиваючи їх удень та ставлячи на них досліди. Цим він 

закриває собі дорогу в майбутнє, і, зустрівши нових розумних 

вампірів, сам розуміє, що не знайде місця в їхньому суспільстві й має 

припинити опиратися пануванню нового біологічного виду на Землі. 

Він не втікає, коли представники «нового режиму» приходять за ним і 

вбиває себе, аби уникнути показової страти. Останні його думки про 

те, що у світі цих нових істот він стане легендою. 

Джиммі-Сніговій Людині не хочеться вмирати. Він виконує волю 

свого друга, Крейка, стаючи опікуном, учителем, новим Моїсеєм для 

мутантів, що мають, за задумом божевільного вченого, прийти на 

зміну людству. Він сам є однією з перших легенд Дітей Крейка, 

чимось незрозумілим і таємничим, і він пояснює їм їхнє походження, 

влаштування світу, даючи початок їхнім власним міфам та легендам. 

Снігова Людина, попри всі відмінності між ним та Дітьми Крейка, 

намагається знайти своє місце в нових умовах, в останніх рядках 

роману з’ясовується навіть, що є інші звичайні люди, які вижили. 

Трагедії, подібної до розв’язки роману Метісона, не відбувається. 

Попри згадані вище розбіжності між образами Невілля і Джиммі, 

привертає увагу велика кількість спільних рис. Це, у першу чергу, 

демонструє спільність поглядів Р. Метісона та М. Етвуд на те, що 

робить нас людьми, і на те, у який спосіб людина може залишитися 

людиною навіть після кінця світу. 
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ВАРІАТИВНІСТЬ НІМЕЦЬКИХ РЕГІОЛЕКТІВ 

 

Комплексний аналіз складових елементів мовної системи дозволяє 

вивчити всі тенденції розвитку мови, оскільки коливання й відхилення 

в німецькомовних ареалах зачіпають і слова стандартної мови. Такі 

розбіжності мають не загальнонімецький, а регіональний характер, 

оскільки ареал діалекту, де відбуваються зміни, менший, ніж  

німецькомовний ареал. Регіональна варіативність німецької мови 
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завжди привертала увагу лінгвістичних досліджень. 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 розчленовування діалектів. 

При цьому спочатку досліджувалися звукові й морфологічні ознаки 

діалектів, пізніше увагу стала привертати так звана словникова 

географія. Лише поступово в діалектології, передусім завдяки 

зусиллям Т. Фрінгса, під час визначення діалектних меж почали 

враховуватися історичні чинники: політична та релігійна історія 

ареалу, історія заселення, історія становлення господарства тощо.
 

Розробка проблем національних варіантів німецькомовного ареалу 

почалася вже з початку 1980-х рр. Цей лінгвістичний аспект знайшов 

своє відображення в наукових працях таких учених, як: М. Ренн,  

Ш. Ельзпас, Р. Мьоллер, А. Д. Швейцер, Ганс Шойц, А. І. Домашнєв, 

О. Д. Петренко, Г. В. Пономарьова, Н. А. Кулешова, Н. А. Максименко,  

О. Ю. Барабаш та інші. 

Зусилля дослідників мовної варіативності знаходять, поряд з 

іншим, відображення в німецькій лексикографії. Одним з останніх 

таких проектів є започаткований 2003 р. університетом Аугсбурга 

атлас побутової німецької мови (Atlas zur deutschen Alltagssprache), 

мета якого полягає в охопленні всієї актуальної різноманітності 

німецької мови в усіх німецькомовних регіонах. 

Німецька мова складає кореляційну ієрархію, до якої входять 

часткові мікросистеми (німецька у ФРН, австрійський, швейцарський 

варіант і т. д.). Австрійський і швейцарський варіанти літературної 

німецької мови відрізняються від літературної мови Німеччини 

окремими нормативно закріпленими розбіжностями в граматичному 

роді та освіті множини іменників, у словотворчій структурі деяких 

слів. Картину мовної варіативності доповнюють і численні діалекти, 

що не належать до мовного стандарту. 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. Дослідженням діалектів німецької мови займалися Н. І. Козак, 

Н. С. Юрченко, Л. В. Жукова, Т. Б. Пиц та ін. Відомі германісти  

В. М. Жирмунський та Н. І. Філічева теж присвятили свої наукові 

праці дослідженню німецьких діалектів. 

Німецька, як і будь-яка розвинена національна мова, є неоднорідною й 

становить складну, ієрархічну структурну систему, тобто сукупність 

форм, у яких є і проявляється ця національна мова. Протиставними 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D._%D0%86._%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


124 

одиницями ієрархії, що утворюють граничні рівні – «поля напруженості» 

(Spannungsfeld), є літературна мова й діалекти, котрі взаємодіють один 

з одним. Наслідком їхньої взаємодії, так званим проміжним шаром 

(Zwischenschicht), є побутово-размовна мова, що є найважливішою 

формацією серед згаданих вище. Причому на відміну від літературної 

мови та, особливо, діалекту, власний спектр Umgangssprache 

незрівнянно ширший.
 
Коли говорять про структуру сучасної німецької 

мови, то, як правило, зображають її у вигляді трикутника, в основі 

якого – місцеві діалекти, а вершину утворює літературна мова в її 

усних і письмових різновидах. У результаті взаємодії діалектів та 

літературної мови в ролі засобу спілкування в межах достатньо 

великих територій формуються так звані регіолекти. 

Отже, ціла низка європейських мов виступає «неідентичними самі 

собі на всій території 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 очевидністю плюріцентричний характер 

німецької мови зумовлений історично і проявляється в належності до 

німецькомовного простору багатьох культурно-політичних центрів, 

якими є німецькомовні країни, де літературну німецьку мову можна 

почути й прочитати в найрізноманітніших варіантах. Численні 

діалекти є однією з форм існування сучасної німецької мови, що 

пояснює актуальність дослідження цієї теми. 
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МЕТОД ІНТЕНТ-АНАЛІЗУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 

АСПЕКТ ДЛЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДИСКУРСУ 

 

Вивчення психолінгвістичних аспектів взаємодії людей займає 

важливе місце в сучасному соціокультурному просторі. Одним з 

актуальних напрямів комунікативної проблематики є інтент-аналіз – 

теоретико-экспериментальний підхід до вивчення інтенцій суб’єкта 

мовлення. Інтенції зумовлюють психологічний підтекст комунікації, 

що зумовлює поведінку комунікантів у цілому та організацію ними 
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діалогу або монологу зокрема. За допомогою цього методу можна 

виявити та кваліфікувати авторські інтенції в тексті, згрупувати їх за 

можливими об’єктами, оцінити, охарактеризувати та зробити висновки 

за метою аналізу в потрібній формі. 

Уже наявна певна кількість праць, у яких досліджено історію 

виникнення цього методу, факторів уповільнення динаміки за умови 

залучення цього методу в сучасній вітчизняній лінгвістиці, використання 

методу в певних видах дискурсу. Засновниками методу інтент-аналізу 

в Росії можна вважати співробітників лабораторії психології мовлення 

та психолінгвістики в Інституті психології РАН під керівництвом 

Т. М. Ушакової. Цей колектив розробників включає Н. Д. Павлову, 

В. В. Латинова, В. А. Цепцова, К. І. Алексєєва. Їхній психосемантичний 

підхід до методу розглянуто в книзі «Слово в дії. Інтент-аналіз 

політичного дискурсу». Серед зарубіжних науковців, які займалися 

цією тематикою, можна зазначити Б. Грошч, Д. Буллера и Дж. Бургуна. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності подальшого 

залучення цього методу до аналізу комунікації. Його застосування 

може допомогти виявити проблеми спілкування та знайти засоби їх 

подолання. Л. В. Засєкіною та С. В. Засєкіним у книзі «Психолінгвістична 

діагностика» вже було згадано про доцільність застосовування методу 

для аналізу конфліктно-спрямованих текстів. А. І. Дунев у статті 

«Інтент-аналіз педагогічного дискурсу» акцентує увагу на доцільності 

використання цього методу для дослідження комунікативних намірів у 

мові вчителя. Застосування методу є перспективним і доцільним, бо 

розкриває зв’язок змісту й цілей мовця. Розробки в цій галузі є 

актуальними в практичному відношенні. Вони можуть бути використані в 

психології, педагогіці, у рекламній та політичній сферах, а також здатні 

допомогти в розробці питань, пов’язаних з ефективністю вербальної 

комунікації, розвитком комунікативних навичок та оптимізацією розуміння. 
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УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ЯК СУБ’ЄКТИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

Сучасна державна політика України в галузі вищої освіти (ВО) 

спирається на принципи міжнародної інтеграції та інтеграції системи 
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ВО України в європейській простір ВО. Ключовою ідеєю інтеграційних 

процесів Загальноєвропейського простору ВО та Загальноєвропейського 

дослідницького простору виступає ідея академічної мобільності (АМ). 

Вважається, що мобільність студентів, дослідників і співробітників 

підвищує якість програм та досягнень у галузі наукових досліджень, 

зміцнює академічну та культурну інтернаціоналізацію європейської 

ВО. Розробка теоретико-методологічних засад адміністрування АМ з 

метою вдосконалення механізмів розвитку системи ВО потребує 

уточнення категорій осіб-учасників освітнього процесу, які виступають 

суб’єктами АМ. 

Учасники освітнього процесу ставали об’єктами численних досліджень. 
Л. В. Жовтан розглядала викладача вишу як одного з учасників  

освітнього процесу в рамках теорії конструктивізму. В. Сибірцев 

досліджував професійну компетентність учасників інноваційного  

навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі (ВНЗ).  

А. С. Лобанова вивчала проблематику вдосконалення формату соціальних 

зв’язків, взаємодій та взаємовідносин у ВНЗ в контексті нового Закону 

України «Про вищу освіту» (2014). АМ як особистісну рису суб’єктів 

освітнього процесу розглядала Н. К. Дмитрієва. Проблема визначення 

суб’єктів АМ учасників освітнього процесу залишилася нерозглянутою. 

У документах наднаціонального рівня, наприклад, у Звітах Євро-

комісії з імплементації Болонського процесу в Європі, традиційно 

виділяють дві категорії суб’єктів АМ – студентів та академічний персонал: 

відповідно, для позначення їхньої мобільності використовуються два 

терміни – «студентська мобільність» (student mobility) та «мобільність 

академічного персоналу» (staff mobility). Принциповим вважається той 

факт, що термін «студентська мобільність» досить чітко окреслює 

коло осіб, що виступають у ролі її суб’єктів, тоді як виявити коло осіб, 

які можуть виступати в ролі суб’єктів мобільності академічного 

персоналу, не уявляється можливим, оскільки єдиного робочого 

визначення мобільності академічного персоналу не існує – він 

становить неоднорідну групу. У розвідках, присвячених проблемі АМ, 

у центрі уваги дослідників – студенти та аспіранти (М. Ю. Серга); 

студенти та викладачі (Н. О. Александрова, І. Ю. Герасимчук,  

Ю. Н. Зіятдінова, І. М. Міткова, Л. Г. Муртизіна, О. В. Проскура); 

студенти, викладачі та адміністратори (В. І. Богословський, С. А. Писарєва); 
студенти, викладачі, науковці та адміністратори (Л. В. Зновеня); викладачі 

та адміністративно-управлінський персонал (О. О. Мартиненко); 

студенти та професорсько-викладацький склад ВНЗ (Л. Гурч,  

М. В. Токмовцева, Н. О. Шевцова); студенти та кадри ВНЗ  

(А. В. Антонов); студенти та випускники всіх циклів вищої освіти, викладачі, 
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співробітники ВНЗ та науковці (Д. Д. Зубова, Н. Н. Серостанова); 

наукові кадри (І. Г. Дєжина); молоді вчені (М. О. Шевчук, С. Ф. Власов, 

Л. О. Колісник, Р. М. Безус, М. В. Мосьондз). Отже, до основних 

суб’єктів АМ науковці відносять здобувачів ВО, професорсько-

викладацький склад, адміністраторів і співробітників ВНЗ, дослідників. 

Випускники першого та другого освітнього ступеня ВО як суб’єкти 

АМ необґрунтовано часто залишаються поза увагою науковців. 

Вважаємо за необхідне уточнити, що згідно із Законом України 

«Про вищу освіту» виділено чотири категорії учасників освітнього 

процесу у ВНЗ. Відповідно, доцільним уявляться такий підхід, за якого 

суб’єктами АМ можуть виступати наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники; здобувачі ВО (студенти/курсанти/аспіранти/ 

ад’юнкти/докторанти) та інші особи, які навчаються у ВНЗ (слухачі/ 

асистенти-стажисти/інтерни/лікарі-резиденти/клінічні ординатори); 

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-

професійних програмах; інші працівники ВНЗ.  Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. за  

№ 579, визначає вітчизняних та іноземних учасників освітнього 

процесу як учасників академічної мобільності та відносить до них:  

а) здобувачів освітнього ступеня молодшого бакалавра, магістра та 

доктора філософії у вітчизняних ВНЗ; б) здобувачів наукового ступеня 

доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників 

та інших учасників освітнього процесу. Вважаємо, що суб’єкти 

академічної мобільності (можливо, крім здобувачів освітнього ступеня 

молодшого бакалавра), підлягають категоризації відповідно до  

номенклатури науковців Європейської рамки наукових кваліфікацій, 

що базується на Європейській рамці кваліфікацій для навчання  

впродовж життя та на Всеосяжній рамці кваліфікацій для Євро-

пейського простору ВО: R1 First Stage Researcher – дослідник-

початківець (переклад тут і далі наш. – Н. Ш.) / здобувач ступеня PhD 

(до отримання наукового ступеню); R2 Recognized Researcher – 

визнаний науковець; R3 Established Researcher – авторитетний 

науковець; R4 Leading Researcher – провідний науковець. Відмітимо 

існування альтернативних європейських номенклатур професійного 

зростання науковців, у тому числі номенклатур програм фондування, 

які є специфічними для певних секторів національного або 

інституціонального рівня, що необхідно враховувати в дослідженнях 

суб’єктів АМ. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ІМЕННИКІВ 

ІЗ «МОРСЬКОЮ» СЕМАНТИКОЮ 

 

Із винайденням і розвитком машинного перекладу з середини  

ХХ ст. почали активно використовувати математичні методи у 

вивченні мови. Якщо розглядати мову як імовірнісну систему, то для її 

дослідження логічно застосовувати «квантитативні методи, пов’язані  

з дослідженням частотних, ймовірнісних та інших нелогічних  

характеристик». 

Математичні методи в лінгвістиці поділяють на кількісні та 

статистичні. Перші зводяться до «простого підрахунку частоти 

вживання мовних одиниць». Друга група із використанням різних 

формул потрібна «для виявлення правил розподілу мовних одиниць у 

мовленні, для виміру зв’язків між мовними елементами, для встанов-

лення тенденцій у розвитку та функціонуванні мови та для встанов-

лення залежності між якісними й кількісними характеристиками мови». 

Для формування лексико-семантичної групи (ЛСГ) іменників із 

«морською» семантикою ми застосували методику Л. В. Бистрової,  

М. Д. Капатрука і В. В. Левицького – інвентаризацію лексем. 

Спочатку ми сформували вибірку на основі словників сучасної 

німецької мови Wahrig Wörterbuch der deutschen Sprache, PONS 

Großwörterbuch DaF, Duden Deutsches Universalwörterbuch, Duden 

Bildungswörterbuch і Duden Synonymenwörterbuch. До вибірки увійшли 

400 іменників. Потім визначили важливість кожного компонента у 

трьох словниках сучасної німецької мови: Wahrig Wörterbuch der 

deutschen Sprache, PONS Großwörterbuch DaF, Duden Deutsches 

Universalwörterbuch. 

Далі ми визначили ядро ЛСГ із морською семантикою й периферію. 

Ми застосовували формули, запропоновані Л. В. Бистровою,  

М. Д. Капатруком і В. В. Левицьким, для визначення важливості  

компонента (рубрики) у ЛСГ: 

    nr+n=W /1  , де W – це важливість компонента в 

словнику, n – кількість компонентів у словниковій статті, r – порядко-

вий номер компонента в статті; 
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   NWn++W2+W1=Wсс /... , де Wср – середня важливість 

компонента (середнє арифметичне всіх результатів за окремими 

словниками), W1, W2, Wn – вага компонента в окремому словнику,  

N – кількість словників. 

До ядра ЛСГ увійшли лексеми, у яких 0,6 ≤ Wср ≤ 1. Приклади: der 

Anker, das Atoll, die Boje, das Boot, der Delfin (Delphin), die Ebbe, die 

Fähre, der Fisch, der Fjord, der Hafen, die Küste, das Meer, das Schiff, die 

See (Wср = 1); das Bord (Wср = 0,89); die Brücke (Wср = 0,75), die Bai, 

das Backbord, der Eisbrecher, das Eismeer, der Leuchtturm (Wср = 0,67). 

Далі ми визначили периферію ЛСГ із морською семантикою. До неї 

увійшли лексеми, середня важливість компонента яких знаходиться в 

діапазоні від 0,3 до 0,6. Тобто, 0,3 ≤ Wср ≤ 0,6. Деякі приклади лексем, 

які увійшли до периферії: der Aufsitzer (Wср = 0,4), die Bake (Wср = 0,5), 

die Ankerkette, das Feuerschiff, die Fjordküste (Wср = 0,33) тощо. 

Певна кількість лексем не ввійшла до ЛСГ слів із морською 

семантикою взагалі. Це ті лексеми, важливість компонента яких 

становить менше, ніж 0,3, тобто 0 < Wср < 0,3, наприклад: die Abrasion 

(Wср = 0,22). 
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канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

романо-германської філології, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ АРХІТЕКТОНІКИ 

СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО ІНТЕРВ’Ю 

(НА МАТЕРІАЛІ «ЗІРКОВОГО» ІНТЕРВ’Ю) 

 

Дедалі більший вплив медійних дискурсів на різні сфери життя 

визначає спрямованість лінгвістичних досліджень на вивчення мовлення 

засобів масової інформації, вагоме місце серед яких посідають розвідки 

жанру інтерв’ю. Однак субжанру «зіркове» інтерв’ю приділено 

недостатньо уваги, поодинокі розвідки дослідників не розкривають  

у повній мірі специфіку цього виду медіатексту, що зумовлює 

необхідність уточнення його комунікативно-прагматичних та змістових 

характеристик. Ми маємо на меті висвітлити функціональні особливості 
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композиційної організації різноманітних текстових елементів у  

субжанрі «зіркове» інтерв’ю. 

Аналіз французького «зіркового» інтерв’ю дозволяє стверджувати, 

що, незважаючи на тематичну неоднорідність текстів, вони мають 

низку спільних структурно-композиційних характеристик. Зважаючи 

на те, що вербалізована інформація зорганізується за певними 

концептуальними структурами, що мають обмежений набір елементів 

та зв’язків між ними, можемо зробити припущення, що комунікативна 

ситуація «зіркового» інтерв’ю зумовлює наявність типової структури 

цього виду діалогічного дискурсу, що певним чином інтегрує текстову 

інформацію, полегшуючи засвоєння відомостей кінцевим отримувачем 

та сприяючи підвищенню текстової інформативності. 

На нашу думку, типова будова французького «зіркового» інтерв’ю 

передбачає наявність ядра, обов’язкових структурно-смислових 

текстових елементів, що одночасно є жанроутворчими ознаками  

тексту, та периферії – елементів, що варіюються, відсутність яких не 

впливає на загальні характеристики інтерв’ю. Серед основних 

елементів інтерв’ю ми можемо виділити заголовок, зачин та основну 

частину, що складається з послідовностей питання – відповідь. 

Характерною для французького «зіркового» інтерв’ю є відсутність 

висновків у кінці основної частини, властивих жанру інтерв’ю. У 

більшості випадків фінальне запитання не підсумовує чи узагальнює 

результати бесіди, а має особистий характер. Відсутність висновків 

може пояснюватись специфікою тематики цього субжанру, у якому  

не обговорюється актуальних суспільно значущих проблем, а 

передусім розкривається особистість респондента. Усі елементи  

композиції «зіркового» інтерв’ю підпорядковано меті репрезентації 

«зірки», тому потреба у висновках не є концептуально значущою. 

Заголовок французького «зіркового» інтерв’ю має неоднорідну 

структуру та значне функціональне навантаження. У проаналізованих 

зразках функціональним є смислове наповнення заголовка та його 

графічне оформлення. Заголовок не тільки представляє респондента  

та тему розмови, але графічно виділяє текст із низки подібних, 

привертаючи увагу потенційного читача. Структурна організація 

заголовків французького «зіркового» інтерв’ю є досить різноманітною: 

деякі складаються з одного речення та мають номінативний характер, 

іншим властива ускладнена структура, наявність цитування, уточнення 

героя інтерв’ю. 

Виняткове значення для репрезентації інформації тексту «зіркового» 

інтерв’ю має вступ, що є одним з ядерних композиційних елементів. 
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Вибір структурно-тематичного оформлення цієї частини інтерв’ю 

залежить від задуму репортера. У вступі міститься додаткова 

інформація про респондента (біографічні дані), інколи місце  

проведення, обставини реалізації інтерв’ю, окреслюється тема 

подальшої бесіди, надається суб’єктивна оцінка особистості «зірка». 

Окреслені структурно-тематичні характеристики вступу сприяють 

засвоєнню смислової інформації потенційним читачем відповідно до 

задуму журналіста. 

Основну частину французького «зіркового» інтерв’ю представлено 

послідовністю реплік репортера та респондента. За кількісними  

характеристиками найменшими є висловлювання, що складаються з 

односкладових речень, найбільші об’єднують декілька абзаців. 

Композиція портретних «зіркових» інтерв’ю характеризується рисами 

імпровізованої розмови, тобто такими єдностями запитання – 

відповідь, які можна переставити місцями. Тематичне та подієве 

«зіркове» інтерв’ю має більш жорстку структуру, запитання є логічно 

взаємопов’язаними, тому їх послідовність неможливо змінити. 

Одним із важливих композиційних елементів «зіркового» інтерв’ю є 

фотографія, яка представляє піктографічний канал передачі інформації 

та виконує репрезентативну функцію. У французькому «зірковому» 

інтерв’ю фотографія наявна в усіх проаналізованих зразках, що, на 

нашу думку, зумовлено публічністю респондента – «зірки», візуальний 

образ якого за допомогою зображення співвідноситься з ідеалізованим 

уявленням про «зірку» у свідомості потенційного читача. 

У французькому «зірковому» інтерв’ю обов’язковим також є посилання 

на репортера, що дозволяє ідентифікувати автора репортажу. Подібне 

маркування відбувається за допомогою вказування імені та прізвища 

інтерв’юера. 

Факультативні композиційні елементи – це частина композиційної 

структури, що не є обов’язковою для французького «зіркового» 

інтерв’ю. Включення того чи іншого елемента до структури «зіркового» 

інтерв’ю зумовлено комунікативним наміром репортера. Серед 

периферійних елементів вирізняємо цитування та біографічні довідки. 

Отже, аналіз французького «зіркового» інтерв’ю дозволив 

виокремити обов’язкові (заголовок, підзаголовок, вступ, основна 

частина, фотографія, посилання на репортера) та факультативні 

(біографічні дані, цитування, коментар, інші текстові врізки) 

компоненти композиції цього виду діалогічного дискурсу. Окреслені 

композиційні елементи «зіркового» інтерв’ю, взаємодіючи один з 

одним, утворюють смислово-композиційну єдність, яка дозволяє 

полегшити й структурувати процес засвоєння семантичної інформації. 
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УДК 378.147 

Кононенко Н. В., Нестеренко О. І., Уткіна Г. Ф., 

Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна 

 

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ В ОБЛАСТИ 

ЛИТЕРАТУРЫ СТРАНЫ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА 

 

Настоящее сообщение тесно связано с сообщением прошлого года 

относительно методических проблем, возникающих при чтении курса 

национальной литературы на языковых факультетах. В русле этого 

исследования было проведено анкетирование среди студентов (по 

желанию анонимное, опрошено более 30 человек) IV–V курсов факультета 

иностранных языков Харьковского национального университета  

им. В. Н. Каразина. Мы стремились выявить их литературные  

предпочтения в области национальной литературы, в первую очередь 

ХIХ в., а также их отношение к организационной стороне учебного 

процесса при чтении этого курса. Ниже приводится текст анкеты и 

типичные ответы на вопросы. 

Анкета «Французская/английская/испанская литература» 

Число; факультет; отделение; курс; пол 

1. Что для вас чтение художественной литературы: 

а) источник информации; 

б) повышение образовательного уровня; 

в) воспитание моральных качеств; 

г) «лекарство от скуки»; 

д) удовольствие; 

е) профессиональное чтение. 

2. Что вас прежде всего интересует при чтении: 

а) сюжет;  

б) характер персонажей; 

в) портреты персонажей;  

г) описание природы;  

д) авторский стиль; 

е) как «сделан» текст; в чем «послание» автора. 

3. Каких французских/английских/испанских писателей вы знаете? 

4. Есть ли среди них любимые? Кто? 

5. Какие произведения этих писателей вы читали? На каком языке? 

6. Согласны ли вы с тем, что чтение художественной литературы в 

оригинале способствует углублению знания изучаемого иностранного 

языка? Если способствует, то «всерьез» или только «слегка»? 
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7. Какие течения во французской/ английской (ХIХ в.)/испанской 

(средневековье; золотой век, ХХ в.) вы знаете? Для вас важно 

знать, к какому литературному течению принадлежит автор 

произведения, которое вы читаете? 

а) важно; 

б) желательно; 

в) не имеет значения. 

8. Считаете ли вы необходимым знать биографию писателей? 

9. Важно ли, по-вашему, знать исторический фон, на котором 

происходит действие? 

10. Что вы предпочитаете: конспектировать лекции или просто  

слушать, чтобы впоследствии самостоятельно прочитать материал 

лекций по учебнику? 

11. Какую версию курса вы предпочитаете: 

а) печатную; 

б) электронную. 

12. Нужно ли, по-вашему, увеличить количество часов для лекций по 

английской/французской испаноязычной литературе? Если нужно, 

то насколько? 

13. Интересно было бы для вас проводить анализ образной системы 

и особенностей стиля того или иного произведения? Нужны ли 

для этого практические занятия? 

Типичные ответы (по номерам вопросов): 

1. 100 % – повышение образовательного уровня; 

50 % – удовольствие; 

50 % – источник информации. 

2. 100 % – сюжет; 

70 % – характер персонажей. 

3. 100 % – читали те или иные произведения на языке оригинала. 

4. 100 % – ответ «да». 

5. 50 % – желательно. 

6. Ответы очень разные в разных группах. 

7. Большинство студентов предпочитают сочетать обе версии. 

8. Большинство студентов против увеличения числа часов. 

9. Ответы разные, но в целом отношение к практическим занятиям 

сдержанное. 

Реальные цифры могут быть несколько иными, так как при  

проведении анкетирования часть студентов на занятиях отсутствовала. 

Результаты опроса помогли нам быстрее установить контакт с  

аудиторией и точнее расставить акценты при чтении курса, при том, 

что некоторые ответы оказались неожиданными. Нам представляется, 
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что такого рода опросы полезно проводить регулярно, они экономят 

время при знакомстве с группами и конкретизируют ситуацию в 

каждой из них. 

 

 

УДК 811 

Компанієць В. В., 

Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова, м. Одеса, Україна 

 

ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

«ГОРЕ» (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ) 

 

Вербалізація емоцій у різних лінгвокультурних середовищах 

відбувається відповідно до специфічних національних культурних  

норм та правил. Вербальне вираження емоцій є реалізацією емоційної 

функції мови, для вираження якої вона має широкий спектр емоційно-

забарвлених лінгвістичних засобів, де одне з найважливіших місць 

посідають фразеологічні одиниці емотивного типу. Вони є невід’ємною 

частиною національної свідомості, передають специфіку мовного  

багатства народу. Фразеологічні одиниці емотивного типу викликають 

особливий інтерес у лінгвістів-науковців. Вивченням особливостей 

фразеологізмів, які зображують емоційний стан людини займалися  

А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, С. О. Моісєєва, Н. М. Шанський. 

Цінними вважаються праці зі дослідження національно-культурного 

значення фразеологізмів М. Лавірей та А. Г. Назарян. 

Семантичне поле «Емоційні стани людини» є багатовимірним 

утворенням, яке містить в собі декілька субполів, тобто полів  

обмежуваного розміру у складі єдиного розглядуваного семантичного 

поля. Отож назвемо їх: 1) субполе «Спокій – нульова точка відліку 

емоційного стану»; 2) субполе «Позитивні емоційні стани»; 3) субполе 

«Негативні емоційні стани»; 4) субполе «Емоційні стани з біполярною 

модальністю». 

Субполе «Негативні емоційні стани людини», а саме – мікрополе 

«Горе» є одним із найяскравіших за своїм вираженням, має безліч 

характерних особливостей, тому ми вирішили детальніше його  

розглянути.  

Серед емотивних фразеологізмів для позначення стану «Горе» 

використовуються біблеїзми – словосполучення або слово достеменно 

встановленого біблійного походження, що входить до лексичного 

складу мови й зафіксоване в різноманітних текстах . Наприклад, 
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розглянемо відому одиницю мікрополя «Горе» – pleurer comme une 

Madeleine – ридати як ніколи, невпинно лити сльози, яка знаходить 

своє пояснення у релігійних писаннях, в епізоді, коли грішниця 

Магдалина омила своїми гіркими сльозами ноги Ісуса Христа. Варто 

звернути увагу на те, що незважаючи на те, що Магдалина – це 

біблійське власне ім’я, у ролі компаративної лексеми фразеологізму 

вживається разом з неозначеним артиклем – une Madeleine. Таким 

чином воно стає загальним ім’ям, наповнюється іншим, новим та 

узагальнюючим змістом. Інший фразеологізм avoir une figure de Christ 

(розм.) – мати сумний вигляд, бути як з хреста знятим, відносить нас 

до епізоду розп'яття Ісуса Христа, немов нагадуючи нам про його 

страждання та нелегку долю. У даному випадку біблеїзми виступають 

інтенсифікаторами дії людини. 

Для передачі емоційного стану «Горе» також використовуються 

кольорові позначення. Найбільш частотним є використання чорного 

кольору (noir). Розглянемо наступні фразеологічні одиниці: bile noir – 

чорна меланхолія (у центрі фразеологізму прикметник noir та іменник 

bile – жовч), chagrin noir – глибока журба, avoir le noir – бути вкрай 

засмученим, broyer (faire) du noir – бути похмурим, журитися, 

humeurs noires – чорна меланхолія, дуже засмучений, а також біблеїзм 

soleil noir – чорне сонце, символ відчаю та кінцю. Але не тільки 

чорний колір слугує для передачі емоційного стану «Горе», наприклад, 

avoir la grise – сумувати, тужити, avoir les diables bleus – журитися, 

тощо. Також ми бачимо фразеологічні одиниці, що репрезентують 

емоційний стан «Горе» за допомогою іменника sang (кров). Це такі 

фразеологізми як pisser du sang – мучити, потерпати від страждань, 

avoir le sang tourné (розм.) – душа болить, страждати та suer sang et 

eau – мучитися. 

Емоційний стан «Горе» ще представлений широким спектром 

фразеологічних одиниць, які позначають артефакти (тобто конкретні 

речі) як être en dehors de son assiette або être de mauvais poil, ne pas 

être à prendre avec des  pincettes, зображують частину тіла та кров 

(наприклад, серце – сrever le сœur, avoir gros seur le coeur, очі – ne pas 

avoir assez de ses yeux pour pleurer, кров – suer sang et eau), а також 

виражені іменниками, що називають представників фауни – pleurer 

comme une vache, avaler un rat (bouffer du rat) (мати незадоволений 

вигляд). 
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Підсекція: МОВНО-КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА 
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ІСТОРІЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ПРИСЛІВНИКІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ, МОТИВОВАНИХ 

ПРИКМЕТНИКАМИ ІЗ СУФІКСОМ *-ъk-ъ 

 

Усе більшу увагу дослідників привертає акцентологічна наука,  

яка активно досліджується в останні десятиліття. У вітчизняному 

мовознавстві вагомим здобутком у галузі порівняльно-історичної 

акцентології є дослідження Л. А. Булаховського, В. Г. Скляренка, З. М. 

Веселовської, В. М. Винницького, В. Б. Задорожного, В. Ю. Гальчук, 

І. І. Огієнка, К. М. Іваночка, В. В. Желязкової, С. С. Пономаренка та ін. 

Прислівник є найменш дослідженою частиною мови, хоча й 

потребує детального опису та вивчення, оскільки основний лексемний 

склад цієї частини мови було сформовано на пізніших етапах розвитку 

української мови, тому за словотвірну базу бралися слова інших 

лексико-граматичних класів, які мали свою специфіку в наголошенні. 

Отже, прислівники, зокрема відприкметникового походження, ще не 

були проаналізовані в повному обсязі в українській акцентологічній 

науці в історичному аспекті. З огляду на недостатню опрацьованість 

теми виникає необхідність детальніше розглянути в процесі 

еволюційного розвитку української мови групу прислівників, 

мотивованих прикметниками із суфіксом *-ъk-ъ, що й визначає 

актуальність нашої студії. 

Мета дослідження полягає у виявленні акцентуаційних особливостей 

відприкметникових прислівників у діахронічному аспекті, а в разі 

випадків варіантного акцентування лексем у встановленні причин 

відхилення від первісної акцентуації та визначенні закономірностей у 

наголошуванні прислівників одного словотвірного типу. 

Предметом дослідження є особливості акцентуації відприкметнико-

вих прислівників у староукраїнській мові. 

До прислівників, утворених від безпрефіксних основ рухомої а. п. з 

вокалічним суфіксом *-ъk-ъ, що походять у праслов’янській мові від 
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імен з рухомою а. п., належать лексеми го́рко, сладцh ́, крh́пцh (крh ́пкw, 
крh́пко) та ін. 

Так, староукраїнський прислівник сла́дцh за походженням є 

адвербіалізованою формою короткого прикметника – *sȍl̥dъkъ  

← *sȍl̥dъ, що в місц. одн. сер. р. мав кореневу акцентуацію (коротка 

спадна інтонація, рухома а. п.) – *sȍl̥dъkě. У давньоруській мові 

засвідчено факт первинної кореневої акцентуації: сла́дцh (ЧНЗ, 121). 

Саме кореневий наголос було успадковано й староукраїнською мовою: 

сла́дцh (Адельф., 154 зв.). В українській мові кінця ХІX – поч. XX ст. 

з’являється сучасний фонетичний варіант аналізованого прислівника – 

солодко, що виникає на ґрунті східнослов’янських мов унаслідок 

метатези – *tolt (*tolt → *tol̥t → *tol
o
t → *tolot). Наголос на першому 

складі кореня закріпився в сучасних українських словниках: со́лодко 

(УЛВН, 614; Погр., 504) та поезії: І підступить со́лодко до серця 

(Воронько ІІ, 217). 

Група прислівників, утворених від основ баритонованих прикметників 

(а. п. а1) із наголошеним вокалічним суфіксом *-ъ̀k-ъ, що додавався до 

основ імен окситонованої а. п., характеризується переміщенням 

наголосу з суфікса на попередній склад: лє́гко (лє́гкw), кра́ткw (коро́тко), 

ни́зько. Це зумовлено тим, що в праслов’янській мові наголос із 

редукованих голосних у слабкій позиції перемістився на попередній 

склад. Спочатку голосний суфікса ставав коротким унаслідок 

скорочення довгих голосних, але продовжував зберігати наголос. 

Переміщення наголосу на попередній склад відбулося на ґрунті 

окремих слов’янських мов. Уже в давньоруській мові короткий 

голосний опиняється в слабкій позиції перед складом із голосним 

повного творення -о-, тому спочатку відбувається рецесія наголосу на 

кореневу морфему, а потім і занепад редукованого голосного суфікса, 

наприклад: *nīzъk̀о → *nī́zъkо → ни́зъко → ни́зко. 

Із-поміж суфіксальних утворень цього словотвірного типу на увагу 

заслуговує прислівник ни́зько, що походить від праслов’янської 

адвербіалізованої форми наз. одн. сер. р. із суфіксальною акцентуацією 

– *nīzъ̀kо короткого окситонованого прикметника – *nīzъ̀kъ, який у 

свою чергу походить від форми – *nīzъ̀ із кінцевою (флексійною) 

акцентуацією (окситонована а. п.). Аналізоване слово втратило  

пізньопраслов’янську акцентуацію внаслідок занепаду редукованого в 

слабкій позиції – у староукраїнській мові наголос перемістився із 

суфіксальної морфеми на кореневу: ни́зко (Синопс., 95). Крім того, 

факт кореневого наголосу засвідчують поетичні джерела: Венера 

ни́зько поклонилась і з панотцем своїм простилась (Котл., 10, 12). 



138 

Похідні адвербіальні утворення з прикметниковим суфіксом *-ъ̀k-ъ 

в українській мові набули кореневої акцентуації. Вона, як правило, не 

є первинною, а виникла внаслідок рецесії наголосу, зумовленої 

занепадом редукованих. На час виходу староукраїнських пам’яток 

кореневий наголос, засвідчений у них, відбиває живу тогочасну 

вимову, до того ж саме наголос на корені зберігають прислівники 

цього словотвірного типу в сучасній українській літературній мові: 

ни́зько (Погр., 322; УЛВН, 371), ле́гко (Погр., 265; УЛВН, 307), 

ко́ротко (Погр., 252; УЛВН, 292), бли́зько (ОС УМ І, 105), бри́дко (ОС 

УМ І, 116), тя́жко (ОС УМ ІІ, 724). 

Група прислівників, утворена від баритонованої основи 

прикметника з наголошеним вокалічним суфіксом *-ъk̀-ъ, що 

додавався до імен окситонованої а. п., характеризується переходом 

наголосу з суфікса на попередній склад: лє́гко (лє́гкw), кра́ткw 
(коро́тко), ни́зько. Це зумовлено тим, що на ґрунті слов’янських мов 

наголос із редукованих голосних у слабкій позиції перемістився на 

попередній склад. Уже в давньоруській мові короткий голосний 

опиняється в слабкій позиції перед складом із голосним повного 

творення -о-, тому спочатку відбувається рецесія наголосу на кореневу 

морфему, а потім і занепад редукованого голосного суфікса, 

наприклад: *nīzъk̀о → *nī́zъkо → ни́зъко → ни́зко. 
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СТРУКТУРА КРИЛАТИХ 

ВИСЛОВІВ БІБЛІЙНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 

На сьогодні ще й досі дискусійним у славістиці залишається 

питання щодо класифікації фразеологічних одиниць. Залежно від тих 

чи інших ознак фразеологізмів, існують й різні підходи до принципів 

їх класифікування, а саме: генетичний, стилістичний, семантичний, 

граматичний, функціональний. 

Метою нашої наукової розвідки є з’ясування структури крилатих 

висловів біблійного походження. 

У ході аналізу фактичного матеріалу ми зафіксували 272 мовні 

одиниці біблійного походження, які стали крилатими висловами  

(поділяємо точку зору науковців, котрі вважають, що усталені 

поєднання слів найрізноманітніших структурних типів (перш за все – 

крилаті вислови), співвідносні з лексичними одиницями, сполученнями 

слів і реченнями, які набули виразних показників фразеологічності, 

мають усі підстави бути віднесеними до складу фразеології). 

За лінгвістичним аналізом фразеологічних одиниць у синхронному 

плані, який запропонувала науковець Л. Скрипник, зафіксовані нами 

крилаті вислови можна розподілити на: фразеологічні одиниці, 

організовані за моделлю словосполучення; фразеологічні одиниці – 

фрази, що мають організацію простих або складних речень. 

Подаємо такі словосполучення (принагідно зазначимо, що нині в 

науковій літературі, як правило, мова йде тільки про підрядні 

словосполучення, але заслуговує на увагу й погляд Б. Кулика, 

К. Шульжука та інших лінгвістів, які виокремлють і сурядні  

словосполучення): алчущі і жаждущі, альфа і омега, бичі і скорпіони, 

Гог і Магог, дух і буква, книжники та фарисеї, пастир і стадо, Содом 

і Гоморра, чисті й нечисті – сурядні; агнець Божий, Адамове ребро, 

Антихристова печать, Аредів вік, архангельські труби, безплідна 

смоковиця, блаженні миротворці, вавилонська вежа, вавилонське 

стовпотворіння, вавилонський потоп, Валаамова ослиця, Валтазарів 

бенкет, ветхий Адам, вигнання з раю, виплодок пекла, влада темряви, 

внести свою лепту (лепта вдовиці, лепта), вовк в овечій шкурі, во 

главу угла, вогненний стовп, вогненні слова, возстав од гробу, 
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воскресіння Лазаря, всевидящеє око, всесвітній потоп, геєна вогненна, 

гефсиманський сад, гріхи молодості, гроби повапленії, дари волхвів, 

дерево життя, дім плачу, до другого пришестя, долина печалі, 

едемський сад, єгипетська робота, живий труп, заблудла вівця, 

заборонний плід, за часів Адама, зірка Полин, злоба дня, змій-спокусник, 

знамення часу, золотий телець, зуб за зуб, ієрихонські мури, ієрихонська 

труба, ізбієніє младєнцев, Йов праведний, Каїнова печать, камінь 

спотикання, камо грядеші?, кари єгипетські, кедр ліванський, кимвал 

брязкаючий, кинути камінь, кінь блідий, Книга Буття, Книга Життя, 

книга за сімома печатями, козел відпущення, колос на глиняних ногах, 

корінь зла, ловці людей, лоно Авраамове, Лотова дружина, мандрівка по 

пустелі, манна небесна, маслинова гілка, менший брат, на отмщєніє 

язикам, на розпуттях велелюдних, неопалима купина, нині отпущаєщі, 

ні на йоту, нічтоже сумняся, Ноїв ковчег, обітована земля, пастир 

духовний, первородний гріх, Піддати анафемі, Пісня Пісень, плач Єремії, 

побити камінням, поцілунок Іуди, притча во язицех, продати 

первородство, пуп землі, ребро Адама, розіпни його, святая святих, 

святе сімейство, сельний крин, сіль землі, смертний гріх, Соломонове 

рішення, співати Лазаря, спочити від трудів, страх божий, страшний 

суд, суєта суєт, таємна вечеря, терновий вінок, тридцять срібляників, 

тьма кромішня, у костюмі Єви, умивати руки, у поті чола, фіговий 

листок (листок смоківниці), хліб насущний, хлябі небесні, цариця 

Савська, царство Боже – підрядні. 

Практично всі подані нами сполучення слів є простими за будовою. 

Складними можна вважати такі: внести свою лепту, дерево пізнання 

добра і зла, книга за сімома печатями, перетворитися на соляний стовп. 

Проаналізуємо фразеологічні одиниці, організовані за моделлю 

речення, а саме: подаємо ті, що мають організацію простих (дво-

складних): Благословенна ти поміж жонами; Блаженні вбогі духом; 

Брат піднявся на брата; Валаамова ослиця заговорила; Віра горами 

двигає; Голос волаючого в пустині; Грона гніву достигли; Друге 

пришестя Христа на землю (неповне ситуативне); Живому собаці 

краще, ніж мертвому левові (неповне ситуативне; ускладнене 

відокремленим членом речення – напівпредикативним порівняльним 

зворотом); З Назарета що може бути доброго?; Нехай омине ця чаша 

мене; Не хлібом єдиним жити буде людина; Плач і скрегіт зубів 

(неповне ситуативне); Плач на ріках вавилонських (неповне ситуативне); 

Усьому свій час (неповне ситуативне); Хіба ревуть воли, як ясла повні? 

(ускладнене відокремленим членом речення – напівпредикативним 

порівняльним зворотом); Хто дасть моїм очам потоки сліз; Чи я 

сторож братові своєму?; Я недостоїн розв’язати ремені взуття його. 
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Фіксуємо прості (односкладні) речення, а саме: іменні (номінативні) – 

Бідний, як Лазар (ускладнене відокремленим членом речення – 

напівпредикативним порівняльним зворотом); Фараонова худа корова; 

дієслівні (узагальнено-особові) – Будьте мудрі, як змії, і кроткі, як голуби 

(ускладнене відокремленим членом речення – напівпредикативним 

порівняльним зворотом); Лікарю, зцілися сам! (ускладнене звертанням); 

Не протився злому; Не сотвори собі кумира; Плодітеся і розмножайтеся 

(ускладнене однорідними членами речення, а саме: головними 

членами речення співвідносними з присудками); Правду говори вчасно 

і невчасно; (інфінітивні) – Берегти, як зіницю ока (ускладнене 

відокремленим членом речення – напівпредикативним порівняльним 

зворотом); Благую часть ізбрать; Випити гірку чашу; Відділяти 

кукіль від пшениці; Влити нове вино в старі міхи; Гнати крамарів із 

храму; Дім будувати на піску; Замість хліба дати камінь; Зарити 

талант у землю; Зі страхом і трепетом приступити; Медом і 

акридами харчуватися; Метать жрєбій об одеждах; Не залишити 

каменя на камені; Нести свій хрест; Отрясті прах от ног своїх; 

Перекувати мечі на орала; Перетворити Савла в Павла; Писати 

вогненні слова; Повертатися на круги своя; Поклонятися чужим 

богам; Посилати від Понтія до Пілата; Посипати голову попелом; 

Приносити жертву богам; Продати за миску сочевиці; Проти рожна 

перти; безособові – Бути записаним на скрижалі; Во многой мудрості 

много печалі; Зостав мертвим ховати мерців своїх; Легше верблюдові 

пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже Царство ввійти 

(ускладнене відокремленим членом речення – напівпредикативним 

порівняльним зворотом). 

Подаємо ті, що мають організацію складних речень: складно-

сурядних – Віддати кесареве кесарю, а Боже Богові. У чужому оці 

заскалку бачити, а в своєму колоди не помічати (зіставно-протиставні 

відношеня); Не суди – і тебе не осудять (єднально-наслідкові відношення); 

Усьому свій час, і кожна річ має свою пору (єднально-перелічувальні 

відношення); складнопідрядних – Друг, що тричі відрікся. Полова, що 

її розвіює вітер (нерозчленованого типу, присубстантивно-атрибутивне); 

Не знає ліва рука, що робить права (нерозчленованого типу, підрядне 

з’ясувальне); Горе тому, хто спокусить одного з малих цих; Кому 

багато дано, з того багато спитають; Хто взяв меч, той від меча й 

загине; Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине; 

Хто копає яму, той сам у неї упаде; Хто має вуха, той нехай слухає; 

Хто не працює, той не їсть; Хто сіє вітер, той пожне бурю 

(нерозчленованого типу, займенниково-співвідносне); безсполучникових – 

Що написав – написав (різнотипні частини, наслідкові відношення). 
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Отже, наукова систематизація зібраного різнорідного фразеологічного 

матеріалу є актуальною та потребує подальшого лінгвістичного 

аналізу (тим паче, що крилаті вислови біблійного походження 

належать до фразеологічної скарбниці рідної мови; знання ж таких 

одиниць є ознакою високої мовної культури, збагачує та прикрашає 

мовлення кожної особистості, яка прагне до повернення своїх 

правічних джерел та християнської моралі). 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ КОНЦЕПТУ 

«ЛІТЕРАТУРНА ОСОБИСТІСТЬ» У «ХРЕСТОМАТІЇ 

ДОКТОРА ПАДЛЮЧЧА» МИХАЙЛА БРИНИХА 

 

Мета дослідження полягає у виявленні найбільш релевантних 

підходів до аналізу концепту «літературна особистість» та в польовому 

окресленні зазначеного концепту на предмет суттєвих, асоціативно-

образних експліцитних та імпліцитних характеристик, репрезентованих у 

творчості Михайла Бриниха (індивідуальній картині світу), що є 

складовою й картини світу загальноукраїнської. Об’єктом пропонова-

ного дослідження є концепт «літературна особистість», а предметом – 

особливості мовної репрезентації концепту в «Хрестоматії доктора 

Падлючча» Михайла Бриниха. Методологічну базу дослідження 

складають лінгвофілософські положення, що відображають взаємозв’язок 

і взаємозалежність мовних і позамовних явищ, а мова розуміється як 

особливе семіотичне й культурно-історичне середовище. Під час опису 

мовних явищ використовуються як семасіологічний, так і ономасіо-

логічний підходи. У доповіді розрізняються концептосистема й 

семантичний простір, який є частиною  першої й має мовне 

позначення. Одним із принагідних завдань є встановлення  

розбіжностей між семантичним і концептуальним аналізом. 

Головною проблемою різних підходів до концептуального аналізу є 

пошук проміжної метамови опису концептів. Якщо така метамова не 

використовується, то концептуальний аналіз обмежується дистрибутивним 

і контекстуальним аналізом, який інтерпретує зміст певного поняття 
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шляхом опису контекстного оточення й пояснення різних метафорич-

них перенесень ключового знака концепту та його дистрибуції. 

Визначальною для моделей концептуального аналізу є демонстрація 

зв’язків різних пізнавальних механізмів свідомості й позасвідомого, 

кореляція різних компонентів моделей. Під час розбудови семантич-

них полів у центр поміщалося стереотипне значення (прототипне 

знання) про письменника, а всі лексичні одиниці вибірки ввійшли до 

периферійної зони поля. Концептуальне значення встановлюються 

шляхом виявлення зв’язків. Через механізм цих зв’язків і його 

закономірності виявляються особливості мовної свідомості, розкриваються 

її національно-специфічні риси. 

У доповіді робиться історичний екскурс щодо основних понять 

теми. Так, розробка поняття мовної картини світу («sprachliche 

Weltbild») і, власне, сам термін належить видатному німецькому 

мовознавцю ХХ століття Йоханну Лео Вайсгерберу, котрий послідовно 

запроваджував у науковий обіг гумбольдтівський «енергейтичний» 

погляд на мовну картину світу, сутність якого полягала в такому: 

мовна картина світу – не просто відбиток дійсності, вона є діяльнісною 

силою, що впливає як на пізнання, так і на практичну діяльність.  

Л. Вайсгербер у праці «Рідна мова й формування духу» визначив п’ять 

суттєвих ознак мовної картини світу – словоцентризм (кожна мова по-

своєму вербалізує світ), системність (кожна мова зображає по-

особливому увесь світ, а не лише окремі його фрагменти, «…мова 

дозволяє людині об’єднати весь свій досвід у єдину картину світу»), 

своєрідність (різні мови по-різному позначають час, просторові 

поняття, по-різному розмежовують кольоровий спектр і под.), 

змінність (у різні періоди розвитку тієї чи іншої мови мовна картина 

була різною) та дієвість (саме мова спрямовує пізнання в певному 

руслі найбільш дієво порівняно з іншими картинами світу).  

Л. Вайсгербер запропонував і методику дослідження – польову.  

У статті ще 1928 року «Der Geruchsinn in unseren Sprachen» («Нюхові 

відчуття в нашій мові») він описав два лексичних поля німецької мови – 

смаку й нюху. 

У практичній частині дослідженні розкривається, як відбувається 

вербалізація концепту «літературна особистість», зокрема й через такі 

стилістичні засоби, як оксиморон, іронія, антитеза, парадокс та 

гротеск, що є найбільш вільним і вибагливим поєднанням різно-

манітних образів і мотивів. 

Дослідження виявило такі ключові тактики руйнування стереотипів 

у «Шидеврах вкраїнської літератури»: 1) Наявність всіх шарів лексики, 

включаючи книжну, згрубілу, сленг, розмовну: затворник; афонський 
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старець; патріарх; полтіннік; попікона; шугатись. 2) Наративність 

викладу, переназивання: невіглас із огнем внутрі; трудоголік і фанатік; 

одержимий самоук. 3) Метафоризація: самий главний Дарт Вейдер в 

українській літературі ХХ ст.; доісторична нафта; біблійний газ.  

4) Порівняння, конвергенція: красіве, як у Лесі Українки, лице; трохи 

похилена на бік лєпніна голови, лице схоже на аплодисменти. 5) Іронія: 

хто взяв од власті все, про шо тільки міг помріять радянський 

письменник (і то хіба після смерті)?  6) Антитетичне поєднання 

несумісних характеристик: у Київ він вернувся настіки крутим  

обломком метеорита люцьких знаній, шо зразу став професором 

Києво-Могилянської академії. 7) Стверджувальні речення: про жизнь 

Івана Семеновича Нечуя-Левицького нічого толком і не скажеш; про 

Винниченка ви і так усе знаєте… шо про нього казать. 8) Риторичні 

запитання: для багатьох злопаскудних бумагомарак і досі остаєцця 

загадкою: як могла рускоязична баришня в неповні двадцять три  

года переплюнуть усі тодішні старанія вкраїнської літератури?  

9) Інтертекстуальність, ремінісценція: каждий день у нього був такий, 

як попередній, і ця розміреність, повільність, неквапливість могла 

озадачити навіть Івана Гончарова та Мілана Кундеру; да, в луччі свої 

годи вона фінтила, наче Ірен Адлєр. 10) Техніка колажу-монтажу й 

нарізки: ця папіроса.., масивна запонка.., акуратно підстрижена бородка. 

Сприйняття гротескного твору активує в читача емоційний стан так 

званої емоційної дезорієнтації, оскільки гротеск є співіснуванням 

несумісних емоційних станів, таких як смішне, жалюгідне та огидне, 

а також привабливого та потворного, комічного і трагічного, 

безглуздого та шокуючого. Серед провідних інтенцій Михайла 

Бриниха – розвінчати попередні теорії, знетронити «дуті» авторитети, 

критично переглянути попередні прототипні знання на предмет істинності. 
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ДИАЛЕКТ СЕЛА ТЕРНОВКА НИКОЛАЕВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ДИАХРОНИЧНОМ АСПЕКТЕ 

 

Различие между литературным языком и диалектами, как известно, 

во многом зависит состояния диалектов в эпоху формирования 
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литературного языка. Говор диаспоры, как и все говоры периферии, 

являются хранилищем архаики и сохранили в основном традиционном 

фонде состояние языка в период переселения. 
До середины XVIII в., когда начинается массовое переселение 

болгар в Бесарабию, народный говоримый язык завершил переход от 
синтетизма к аналитизму. По грамматической характеристике в 
именной системе исчезли падежные окончания, глагольные времена и 
наклонения усложнились и обогатились; аналтичными являются 
степени сравнения у качественных прилагательных именах и наречиях, 
как и образование будущего времени; утверждено употребление 
постпозитивного определительного члена. Таким образом начало 
новоболгарского периода в истории болгарского литературного языка 
совпадает с компактным заселением болгар в Северном причерномории. 

Болгарские поселения южной Бесерабии, Молдавии, Приазовья, 
Крыма, Северного Причерноморья были мононациональными или с 
выраженным преобладанием болгар. После дозаселения новосозданных 
болгарских сёл из метрополии или из других болгарских поселений 
имело место смешение разнотипных диалектов; нередкими били 
случаи что в одном населенном пункте проживали носители двух-трёх 
диалектов, что активизировало междиалектное взаимодействие. Такое 
взаимодействие не привело к утрате самих говоров, более того, уже в 
50-х годах ХХ в., через сто пятьдесят лет после создания пере-
селенских говоров, известный болгарский диалектолог Ст. Стойков 
отметил, что эти говоры не только хорошо сберегли свой характер, но 
и продолжают розвиваться по своим внутренним законам, имеющим 
аналогии и в самой Болгарии. 

Объектом данного исследования является говор села Терновка 
Николаевской области. По архивным данным Терновка основана в 
1803 году, то есть в этом году мы празднуем 200 летее Терновки, но по 
словам старожилов и по сведению первого собирателя терновского 
фольклора етнографа Сергея Ильича Цветко заселение болгарами этих 
мест произошло ещё до основания города Николаева. Нет оснований 
сомневаться в уже установленной версии, что переселенцы основавшие 
Терновку пришли из юго-восточной части Болгарии, Малко-
търновского района. Тем более что исследование говора, осуществленное 
на лично собранном материале, и материале этнографов и 
фольклористов, занимающихся сбором текстов в с. Терновка в ХХ в., 
также доказывает, что в целом эта языковая микросистема 
соответствует диалектной системе юго-восточной части Болгарии, 
Страндже. Но изобилие фонетичных вариантов, морфологических и 
лексических дублетов не позволяет определять терновский говор как 
единый. 
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Говор терновчан, как и все говоры диаспоры, развивается в отрыве, 

в условиях языковых контактов с русским и украинским языками.  

В таком окружении говор сохраняет свой облик. Наличествуют 

традиционно характерные для балканской языковой общности 

типологические схождения. Сохраняются такие особенности как:  

наличие особого гласного Ъ (ер голям), постпозитивного определён-

ного артикля, аналитические формы степеней сравнения прилагатель-

ных и наречий, утрата инфинитива и его замена коньюктивом, 

аналитические формы будущего времени, удвоение дополнений с 

помощью местоименных форм. При сохранении архаических черт 

говор обнаруживает значительное число инноваций. 

Иноязычное окружение наложило свой отпечаток на быт и язык 

болгар. Однако изменения, происходящие в языке, относятся главным 

образом к словарю. В грамматике сокращаются отдельные разряды той 

или иной грамматической категории – не употребляются уже многие 

будущие и прошедшие времена. 

Несмотря на столь долголетнее существование в иноязычном 

окружении, болгары довольно хорошо сохраняют до настоящего 

времени свой родной язык – фонетические, морфологические черты и 

основной словарный состав. 

Хочу предложить вашему вниманию исследование лексем названий 

предметов быта, глагольных форм, местоимений со стороны  

происхождения слов, представить случаи семантического переосмысления 

некоторых из них, которое чаще всего приводит к сужению значения, 

обратить внимание на синонимы существующее в говоре, а также  

на некоторые фонетические и морфологические диалектизмы, как 

результат интерференции которой был подвержен болгарский язык в 

русском и украинском окружении. Особое внимание следует уделить 

полным диалектизмам. 

Особенностью фонетической системы терновского говора является 

мягкость согласных, упрощение групп согласных. Это явление 

наглядно проявляется при образовании глагольных форм: моя, мой 

вместо мога, може; дода вм. дойда. 

В терновском говоре, как и во всех балканскиех языках будущее 

время формируется аналитическим способом – при помощи 

вспомогательного глагола (хотеть), в болгарском литературном языке 

это частица ще (от глагола щеще), будущее время образуется при 

помощи частици ки, ке. Ки гледам, ки ям, ки пия и т. д. В 

частоупотребляемых конструкциях при этом происходит элизия: кида 

(ки ида); ктирека (ки ти река), ще ти кажа. К особенностям можно 

отнести разновидность частицы щях, которой является форма кеш, 
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киш: Кеш да ида, ма не моих; да са учих, киш да съм богат чулек. 

Форма 3-го лица ед. числа щеще, щял представлена формой кил, кила, 

кило. Кила да има млогу кукошки, ако имлаа пари. 

К особенностям говора можно причислить также членную морфему 

существительных мужского рода наряду с наличием литературной 

формы, которая предпологает для разговорной речи только краткую 

форму -а (ъ), я, часто используется морфема -о, у: нужо, дворо (двору), 

пазару. Такая же картина и у прилагательных, числительных именах и 

местоимениях: младийо, старийо, фторийо, мойо, сфойо и т. п. 

Особое внимание стоит уделить местоимениям, в часности 

неопределительным, где наряду с повсеместно используемыми 

формами некаф, некаква функционируют и другие формы: какъфс 

мъш, каквас жена, каквос дете, каквис ора. Обычно они членуются 

морфемой -то: какъфто, къфто, каквато, има каквито работи. 

В говоре обнаруживаются целые группы различных диалектных 

функционирующих одновременно вариантов. Формируются место-

имения – наречия: например относительное местоимение – наречие 

както заменяется формой кесто, къкесто, кето.: Кой къкето мой. 

Форма кесто имеет и значение неопределительного местоимения Той 

кесто иначе гу думат Синонимом кесто можно считать некак: Той 

некак иначе гу думат. 

С течением времени слова и в литературном языке и в диалектах 

изменяют свой семантический объём. Эти естественные процессы 

сужения или расширения значения слов находятся в тесной связи с 

развитием мышления, с достижениями во всех сферах культурной и 

общественно-политической жизни людей. Но до настоящего времени в 

языке болгар – терновчан сохранились диалектизмы не характерные для 

одного определенного диалекта. Хочу представить некоторые из них: 

месал – скатерть (покривка за маса); 

чавун – (емайлиран съд, паница) котелок, казан; 

страгалу – (ренде), терка; 

карналка – (закачалка) вешалка; 

кишкил – (голяма готварска лъжица) поварёшка; 

басина – (кладенец за вода) колодец; 

джам – (прозорец) окно 

оти – (защо) почему 

и многое другое. 

Следует заметить, что изучение говоров диаспоры является  

важным процессом в изучении болгарского языка. Терновский язык 

является еще мало изученным и представляет собой смесь 

характерных западных и восточных особенностей. Если учесть тот 
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факт, что на протяжении уже более двухсот лет говор находится в 

полной изоляции, и сохранил свои характерные черты, существование 

дублетных форм, языковых конструкций, не обнаруженных в других 

говорах диаспоры, то можно с уверенностью отнести говор терновчан 

к уникальному явлению в болгарском языке и в болгарской культуре в 

целом. 

 

 

УДК 811.161.2’367’3 

Островська Л. С., 

канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ПАРЦЕЛЬОВАНІ СТРУКТУРИ В РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

 

Рекламний текст як елемент суспільної комунікації є безпосереднім 

носієм не тільки інформаційного, але й емоційного впливу 

комунікатора на одержувача повідомлення. Використання конструкцій 

експресивного синтаксису в рекламних текстах є закономірним, що 

зумовлено основною функцією реклами – здійснити вплив на 

споживача з метою досягнення бажаного комунікативного ефекту. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю проведення 

аналізу сучасних українських рекламних текстів в аспекті їхньої  

синтаксичної будови. 

Метою пропонованого дослідження є спроба класифікації парцельова-

них конструкцій, вживаних у рекламних текстах, визначення 

особливостей їх функціонування. 

Синтаксичне явище парцеляції, що активно виявляється в рекламних 

текстах, є наслідком членування речення на кілька конструкцій -

висловлень з метою актуального наголошення виділених компонентів, 

при цьому інформаційне навантаження реченнєвої структури не зазнає 

змін. 

Парцельовані структури містять базову конструкцію й парцелят, 

що виступає в постпозиції, що зумовлюється актуальним членуванням 

парцельованого висловлення: нова інформація розташовується після 

основного повідомлення і вносить певний нюанс у зміст усього  

повідомлення. 

У сучасній лінгвістиці існує декілька класифікацій парцельованих 

конструкцій. Автор у пропонованих тезах спирається на дослідження 

Ю. В. Ванникова, А. П. Сковородникова, А. П. Загнітка, Т. Марченко та ін. 
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Здебільшого характеризують два типи парцеляції в межах простого 

речення, ґрунтуючись на специфіці відношень компонентів синтаксич-

ної конструкції: інтенсіональну (прогнозовану) й екстенсіональну 

(непрогонозовану) парцеляцію. Парцеляція інтенсіональних компонентів 

структури речення об’єднує такі групи: підмет – присудок, присудок – 

додаток, присудок – обставина. Парцеляція екстенсіональних елементів 

вміщує всі різновиди атрибутивних компонентів, напівпредикативні 

конструкції, однорідні члени речення. Акцентується увага на тому, що 

більша зв’язаність інтенсіональних елементів у структурі речення стає 

причиною мовленнєвої актуалізації: досягається більше емоційно-

експресивне й логіко-семантичне акцентування, більша стилістична 

виразність. 

Охоплюючи структури монопредикативних і поліпредикативних 

речень, А. П. Сковородников розмежовує такі парцельовані конструкції: 

1) сильна парцеляція, за якої і базова структура, і парцелят не 

мають структурної та смислової завершеності; 

2) середня парцеляція, за якої або базова структура, або парцелят 

мають показник синтаксичної і семантичної завершеності; 

3) слабка парцеляція, якої зазнають складні безсполучникові 

речення, у яких жодна з частин не передбачає іншу. 

Із-поміж парцельованих конструкцій у рекламних текстах вважаємо 

за доцільне виділяти, базуючись на наведеній вище класифікації, такі 

різновиди: 

1) Конструкції, у яких парцелят – прислівний поширювач: Шкіра 

малюка захищена. З Hipp. Порядок на голові я наведу сама, а в голові 

… Тенотен. Моссоna. Для закоханих … в каву. На думку А. П. Загнітка, 

цей різновид парцеляції можна визначити як хвилепобідний, специфікою 

якого є членування єдиного структурного цілого, при цьому парцелят 

максимально прогнозований і передбачуваний базовою структурою. 

Найяскравіше це простежується під час парцеляції атрибутивних 

компонентів. Атрибутивний парцелят демонструє специфіку осмислення 

певного явища й надання йому атрибутивної характеристики як 

визначальної. Таке парцелювання атрибутивного компонента висловлення 

слугує основній меті рекламного тексту – акцентувати увагу на 

позитивних якостях товару, виділити їх із тексту. Зібраний фактичний 

матеріал містить випадки парцеляції як ядерних, так і периферійних 

форм атрибутивних компонентів: «Олейна». Якісна. Корисна. Економна; 

Новий Lion. Такий білий. Такий рідкісний; Соки «Садочок». Своє. Рідне; 

Нереальний Хруст. У великій пачці; Ахе. Розслабляючий аромат. Для 

тіла і свідомості. Досить часто такі випадки тлумачать у межах явища 

сегментації на підставі виділення суб’єктної синтаксеми (назви товару). 
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До першого різновиду парцеляції належить також членування 

дієслівно-іменного словосполучення з обов’язковим підрядним синтаксич-

ним зв’язком: Samsung. Доторкнись. Будь інакшим; Life-cell. Підключай 

майбутнє; Футбол – це момент. Грай. Пепсі. 

Обставинні прислівні поширювачі представлені такими прикладами: 

Нова пошта. 15 років для тебе; Агуша. Сік без цукру для дитини. З 

України; З Соса-Cola. Смачніше! Оновлена приправа Мівіна. Ароматні 

спеції, подрібнене куряче м’ясо та куркума. Для золотистого кольору; 

Selpak. Завжди поруч. 

Окремо варто розглянути парцеляцію реченнєвих структур з 

однорідними членами речення (головними та другорядними): Ми 

подбаємо про Вашу безпеку. І комфорт; Памперс. Любити. Грати.  

Спокійно спати; Соса-Соla. Спробуй. Відчуй; Ринза. Зупинить біль. 

Прискорить одужання. Щодо останнього прикладу, то існують різні 

думки: одні вчені кваліфікують ці конструкції як парцеляцію  

однорідних присудків, інші вважають, що наявність залежних членів 

при однорідних присудках не дає можливості тлумачити їх як  

парцельовані конструкції, оскільки предикати мають власний модально-

часовий план, а це є ознакою речення. На нашу думку, такий підхід є 

більш виправданим. 

2) Конструкції, у яких парцелят – відокремлена напівпредикативна 

структура. Такий різновид парцеляції серед аналізованого фактичного 

матеріалу рекламних текстів досить рідкісний, зокрема можна навести 

випадок, коли парцеляція відбувається на межі між членом речення, 

що уточнює, і тим членом, який уточнюється, при цьому виступає 

інформативно недостатнім компонентом базової структури: Durasel. 

Працює довше… набагато довше! 

3) Конструкції, у яких парцелят – предикативна одиниця. Наприклад, 

у рекламних текстах можна спостерігати парцеляцію безсполучникових 

речень, зокрема зі значенням зіставлення: Ми створили «Новіта». 

Нова якість. Нова ти; Кращий захист. Краща ціна. Доволі поширеною в 

рекламних текстах є парцеляція складнопідрядних і складносурядних 

речень: Lion. Хапай. Поки є. Всі люблять «Філейні». Коли вечір 

сімейний (парцеляція складнопідрядних речень із підрядними темпораль-

ними). М’яке тепло розливається сонцем. Та відпочиває в діжках 

(парцеляція складносурядного речення з єднально-наслідковим 

значенням). У таких прикладах парцеляція виконує функцію  

гармонізації складної структури, робить фразу більш динамічною. 

Отже, парцеляція в рекламному тексті відіграє важливу роль, 

оскільки, виконуючи функцію інформаційного повідомлення, актуалізує 

окремі смислові компоненти й тим самим розширює зміст базового 

речення. Парцеляція посилює інформативність вислову, тому що до 
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об’єктивного змісту додається суб’єктивно-емоційне ставлення автора 

до висловленого. Іншими словами, парцеляція досить часто стає тим 

засобом прагмакомунікативної функції – впливу на споживача 

продукції. Крім цього, парцеляція створює ефект невимушеності 

тексту, надає йому динамізму, розмовного характеру, експресивно 

виділяє найбільш значущі значеннєві компоненти висловлення. 

 

 

УДК 811.163.1’36 

Полуектова А. Ю., 

викладач кафедри української філології, 

теорії та історії літератури, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

«ГРАМАТИКА» М. СМОТРИЦЬКОГО – ДАВНЯ 

АКЦЕНТОВАНА ПАМ’ЯТКА СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 

 

«Грамматіки Славέнски# пра́вилноε Сv ́нтаґма » М. Смотрицького – 

пам’ятка, яка, як зазначає В. Німчук, пов’язана з культурно-

національним рухом на українських та білоруських землях кінця XVI – 

поч. XVII ст., стрижнем якого було збереження культурних традицій, 

зокрема церковнослов’янської мови як мови освіти, науки, літератури. 

Праця складається з чотирьох частин: «Орfоãрафїа, Етvмолоãїа, 

Сvнтаkїс, Просwдїа». 

«Граматика» – «знакова праця», яка розкривала всі рівні церковно-

слов’янської мовної системи. Як зазначає І. Гальчук, церковно-

слов’янська мова того періоду була насичена українськими елементами, і 

найбільше це стосується акцентуації. І. Огієнко стверджує, що вже в 

ХV ст. українці мали свою послідовну та струнку систему наголосу, 

вироблену попередніми віками. Так, у 1639 р. друкар М. Сльозка 

видрукував у Львові «Апостол», у якому вже всі наголоси українські. 

Обидва досліджуваних видання «Граматики» М. Смотрицького 

послідовно акцентовані. Про наголос як лінгвістичне поняття 

зазначено у двох із чотирьох виділених розділів граматики: орфографії 

та просодії. Збережена традиція розставлення акцентуаційних знаків у 

друкованих текстах над кожним словом. Це було зумовлено 

практичними потребами богослужбової відправи: «Орfоґра́фїа оучит 
пра́вw писа́ти, и гла́сом в рєчє ́нїи

х
 пр#́мw оудар#́ти» (Є., 9). Наголос 

же «Что ́ єстъ оудар#́нїє гла́са; єстъ рєчє ́нїй просẃдїєю вє ́рхнєю 
знамєнова́нїє» (Є., 10). 
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П. Житецький і В. Німчук справедливо зауважують, що вчення про 

просодію та наголос, зокрема, «одягнуто» М. Смотрицьким у грецьку 

термінологію, воно ґрунтується на грецькій системі й не відбиває 

слов’янської системи наголошування, однак треба мати на увазі, що 

такі знаки наголосу розставлено в українських стародруках. 

В аналізованих пам’ятках розрізняють такі типи просодії, як: 
орfоґра ́фїйна, тобто «возношє ́нї# и ́ли ̀ оу ́тиснє ́нїя гла́са письмєннагw 
въ писа́нїи или ̀ вогла́нїи храни́моє измhнє ́нїє» і стіхотво ́рна, що 

розглядає питання, як «хuдожєство стїхотвор́ноє подмє ́тром или ̀ 
мh́рою слẃгъ коли ́чєства бы ́ти глємъ» (Є., 477). Виділено три типи 

наголосу, для кожного з яких використані такі позначки: оксия,  

або о ́стра# (риска похилена справа наліво), що ставиться над 

наголошеним голосним усіх складів, у тому числі кінцевим, якщо він 

був закритим (свє ́кры (Є., 121), сєло́ (Є., 41), вари#, або т#́жки# 

(риска похилена зліва направо), яка ставиться над наголошеним 

голосним кінцевого відкритого складу (снохѣ ̀ (М., 97 зв.), снохи ̀ (М.,  

97 зв.) та пєрїспwмє ́ни, або wблєчє ́ны# (у формі відкритого донизу 

півкола) (єстєство ̀ (М., 383), єлє́нь (М., 287). Цей надрядковий знак 

може стояти над довгими, за трактуванням автора, голосними в 

передкінцевому складі, якщо наступний відкритий, та в кінцевому 

складі, якщо наступний приголосний м’який. 

Важливим відмінним елементом російського видання «Граматики» 

1648 р. є твердження неможливої сумісності літер г і ґ. Зміни 

спостерігаються й у частині «Ω просодіи»: інша кількість та назви 

надрядкових знаків на позначення наголосу, змінені розділ «Ω 
роздhлεнїи просодїА» та підрозділи «Ω врεмεни», «Ω дусh», «Ω страсти». 

Наведемо декілька прикладів акцентних відмінностей: срє́дh (Є., 

501) – срєдh̀ (М., 337), мило́ть (Є., 119) – ми́лоть (М., 121), гu’битъ 

(Є., 237) – гuби́тъ (М., 183), повhда́ю (Є., 347) – повh́даю (М., 351 зв.), 

плє́mи (Є., 124) – плєmѝ (М., 122), ско́рhє (Є., 285, 455) – скорh́є (М., 

212 зв., 318), бо́ѧзни (Є., 471) – боѧ́зни (М., 427). 

І. Гальчук зауважує: «Загалом відзначимо, що акцентуація іменників в 

аналізованій граматиці (1619) відповідає тогочасній українській … в 

московському перевиданні «Грамматіки...» М. Смотрицького 1648 р. 

акцентуацію наближено до російської». Можна говорити про фонетичну 

традицію або принциповість у виборі того чи іншого  словесного 

наголосу. Ті, хто переписував літературні документи, свідомо обирали 

саме той наголос, з яким вони звикли вимовляти слово. Лексема могла 

змінювати граматичну форму, виражати інше лексичне значення, 

виконувати стилістичну функцію. У зв’язку з цим відбувалася корекція 

системи словесної акцентуації. Отже, формувалися різні акцентні типи. 
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Наголос, як й інші мовні елементи, є наслідком історичного вибору, 

який зумовлений внутрішніми законами мови. Як зауважує 

З. Веселовська, «щоб зрозуміти зміни в наголошенні російської, 

української мов, як вони відображені в рукописних пам’ятках, 

необхідно звернутися до історичних процесів розвитку цих народів». 

Для сучасної акцентологічної науки «Граматика» М. Смотрицького 

цінна не так поданими в ній теоретичними положеннями про наголос, 

а, насамперед, фактичним матеріалом, що дає можливість простежити 

один з етапів історичного розвитку української наголосової системи. 

Отже, «Грамматіки Славєнскиѧ правилноє Сѵнтаґма »» – не тільки 

система граматичних форм та законів церковнослов’янської мови, 

проте й стародрук, у якому в розділі ««ѽ оударєнїи»» зазначено правила 

постановки наголосу в ХVII ст. 

У результаті зіставного аналізу специфіки розставлення надрядкових 

знаків на позначення наголошення в українському та російському 

виданнях пам’ятки можемо визначати, що причини акцентних 

відмінностей зумовлені реальною природою староукраїнської та 

староросійської вимови. Отже, можна стверджувати, що заміна позиції 

наголосу в цілком ідентичних працях свідчить про тогочасне 

українське та російське наголошення іменників. 
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ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ГРАМАТИЧНА ТРАДИЦІЯ ОПИСУ 

КАТЕГОРІЇ РОДУ ІМЕННИКА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 

 

Протягом ХІХ ст. в Галичині, де українську мову не було  

заборонено, вийшла низка граматик церковнослов’янсько-української, 
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а згодом (із 30-х рр. ХІХ ст.) і української мови. Цей факт, на думку 

Г. П. Мацюк, дає підстави стверджувати, що в цей час на Галичині 

з’явилася регіональна наукова школа – нормативно-граматична за 

характером інтерпретації україномовного матеріалу. Її представниками 

були І. Могильницький, І. Вагилевич, Й. Лозинський, Й. Левицький, 

Я. Головацький. Розглянемо, як було відображено категорію роду 

іменників у працях цих мовознавців. 

«Грамматика языка славеноруского» (1823) Івана Могильницького 
із причин політичного й економічного характеру за життя автора так і 

не була надрукована, але рукопис її, на думку С. В. Сабліної, був добре 

відомий галицьким інтелігентам. Значення цієї праці важко переоцінити, 

бо, як вважає М. Г. Адрусяк, «І. Могильницький став духовним 

керманичем галицьких українців у 1815–1831 рр.». 

Учений створив граматику словеноруської мови, хоча й дуже 

наближеної до галицького діалекту. Ця граматика, за словами автора, 

«їстъ порѧднымъ собранїємъ правилъ й ѹвагъ надъ ѹстною й 

писаною мовою». У другій частині граматики в межах розгляду іменника 

знаходимо інформацію щодо категорії роду. Автор виділяє три роди – 

«мужєскїй, жєнскїй і срєднїй», вважаючи, що «знаком роду є народный 

звычай, та що сей знак не все певний і ясний, тому наводить певнїйші 

знаки: полъ, окончєнє і склонєнє». Відомо, що сам І. Могильницький 

визнавав залучення до своєї праці інформації з різних джерел, у тому 

числі граматики М. Смотрицького. Це ж стосувалося й «пізнаваннє 

роду», принаймні кількісного показника цієї категорії. Тож бачимо, що 

І. Могильницький не тільки виділяє три роди імен, що відповідає 

сучасній концепції, але й наводить власне бачення мотивації категорії 

роду іменника (і семантичний, і граматичний критерії), що було досить 

прогресивним для українського мовознавства того часу. 

Кроком уперед у написанні порівняльного типу граматик можна 

вважати створення Михайлом Лучкаєм «Grammatika Slavo-Ruthena» 

(1830). Працю надруковано латинською мовою не випадково: в умовах 

асимілятивної політики Угорщини, яка прагнула довести, що на 

Закарпатті здавна жили угорці, М. Лучкай вирішив повідомити ученим 

Європи історію, культуру і мову рідного йому Закарпаття. Автор 

переслідував й іншу мету – допомогти українцям опанувати норми 

малозрозумілої їм церковнослов’янської мови, зіставивши їх із нормами 

місцевої говірки. Отже, М. Лучкай, на думку С. В. Сабліної, створив 

першу порівняльну граматику церковнослов’янської й української 

(говіркової) мов. 

Стосовно роду іменників М. Лучкай зазначає, що «мова має три 

роди: чоловічий, жіночий і середній. Роди пізнаються або за  
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значенням, або за закінченнями». П. М. Лизанець указує, що, посилаючись 

на сучасних йому польських, чеських учених, М. Лучкай стверджує: 

«відміни слід визначати не за закінченнями, а за родами. Наслідуючи 

їх я розглядаю іменники за родами і відмінками. Тому що є три роди, 

будуть і три відміни: 1-ша – іменників чоловічого роду – мужскаго 

полу, 2-га – іменників жіночого роду – женскаго полу і 3-я – іменників 

середнього роду – среднаго полу». Тож бачимо, що автор граматики 

типи відмін іменників розрізняє за родами, родів визначає три, а 

основними критеріями їх розрізнення називає семантику та закінчення 

іменників. 

Німецькомовна граматика Йосипа Левицького «Grammatik der 

ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien» (1834) складається 

з трьох частин (орфографії, морфології й синтаксису). Підручник, за 

визначенням М. С. Возняка, – це «невдатна компіляція головно трьох 

граматик, двох рукописних української мови (ідеться про граматики 

П. Паславського та М. Лучкая – В. П.) й граматики великоруської 

мови А. В. Таппе». Тому зрозуміло, що Й. Левицький у своїй граматиці 

виділяє три роди, продовжуючи граматичну традицію попередників. 

Після тривалих цензурних заборон і рекомендацій Йосип Лозинський 

надрукував польською підручник «Grammatyka języka ruskiego (mało 

ruskiego» (1846). Книга складалася з передмови та двох розділів 

(фонетика і морфологія). У другій частині йдеться про частини мови 

«від загального правила пізнавання роду зі значення», отже «кóнь 

муж. р., конина жін. р., а кониско сер. р.». 

М. С. Возняк наголосив, що ця граматика була найкращою з усіх до 

неї виданих, Ф. Міклошич вважав її найкращою з усіх відомих йому 

граматик української мови, а С. В. Сабліна додає, що граматика 

Й. Лозинського була однією з найкращих галицьких граматик першої 

половини ХІХ ст. 

У 1845 р. вийшла «Граматика малоруської мови в Галичині» 

Івана Вагилевича. На думку М. С. Возняка, у цій праці простежується 

«перелицювання великоруської мови», тобто запозичення матеріалів з 

граматик М. І. Греча (1827) та О. Х. Востокова (1831). Категорія роду в 

граматиці відображена трикомпонентною, із коментарем щодо віднесення 

іменників до певного роду. 

Головні риси «Грамматики Руского Ѧзыка» (1849) Якова Головаць-

кого запозичені з граматики великоруської мови О. Х. Востокова, 

обидві мають вступ та чотири частини, текст їх теж часто подібний. 

Від граматики Востокова взято й «означуваннє роду з багатьома 

такими самими прикладами». Мотивація категорії роду в граматиці 

Я. Головацького така: «въ закốнченіяхъ именъ вообще є розличіє 
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рода», проте враховує він і семантичний критерій: «мужеського роду є 

імена животних предметів мужеського пола.., жіночого роду є імена 

животних предметів жіночого пола.., середнього рода є імена животних 

предметів, «въ котрыхъ не показане розличье пола або котри означаютъ 

мале звѣря». Отже, у граматиці Я. Головацького категорія роду 

іменників трикомпонентна та мотивована значенням і закінченнями. 

Погоджуємося з думкою С. В. Сабліної, що галицька граматична 

література першої половини ХІХ ст. становила собою праці спочатку 

порівняльного, а потім описового характеру, часто неглибокі за 

змістом, наукова система яких обмежена описом церковнослов’янської 

мови й частково говіркової галицької чи закарпатської мови. Проте 

можна підтримати й думку Г. П. Мацюк про початок формування в 

першій половині ХІХ ст. на Галичині української нормативно-

граматичної школи, що можна довести на прикладі категорії роду. Цей 

факт підтверджує й загальний опис категорії роду, і зародження 

граматичної традиції визначення трикомпонентної категорії, і певна 

сталість у назвах родів, і три критерії мотивації роду (семантичний, 

граматичний та сполучуваності слів). 

 

 

УДК 81.161.2 

Пономаренко С. С., 

канд. філол. наук, доцент кафедри української 

філології, теорії та історії літератури, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ІСТОРИЧНІ АЛЬТЕРНАЦІЇ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ У 

ДЕРИВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Альтернації є одним із морфонологічних явищ і відіграють важливу 

роль у дериваційному процесі. У сучасній українській мові виділяють 

два види історичних альтернацій – чергування голосних і чергування 

приголосних фонем. Оскільки вони мають історичний характер, 

подаємо відповідні коментарі до них. При цьому не розглядаємо ті 

чергування, які беруть участь у формотворенні. 

У системі приголосних фонем можна виділити такі історичні 

альтернації, що відбуваються при словотворенні: 

Чергування /г/ : /ж/, /к/ : /ч/, /х/ : /ш/ є доволі продуктивним і 

супроводжує дериваційний процес утворення дієслів, іменників, 

прикметників, напр.: друг → друж-и-ти, рук-а → руч-ка, страх → 
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страш-н-ий. Це чергування зумовлене результатами першої палаталізації, 

що відбулася в середньопраслов’янський період, унаслідок якої 

постійно тверді задньоязикові приголосні *g, *k, *x, опиняючись у 

позиції перед голосними переднього ряду, зазнавали пом’якшення, 

потім із них утворилися постійно м’які шиплячі *ž’, *č’, *š’, напр.: 

*drugъ → *drug’iti, потім *drugъ → *druž’iti, др. дроуг-ъ → дроуж-и-ти, 

укр. друг → друж-и-ти. У твірних словах етимологічні *g, *k, *x не 

зазнавали змін, тому що перебували в зручній для себе позиції – у 

сполученні з голосним непередньої артикуляції; у похідних словах на 

українському ґрунті шиплячі приголосні стверділи. Інші словотвірні 

пари: рпсл. *rōnkа → *rōnk’ьka, далі ппсл. *rǫkа → *rǫč’ьka, др. роук-а → 

руч-ьк-а, укр. рука → руч-к-а; рпсл. *strāxǒs → strāx’ьnъjь, потім ппсл. 

*straxъ → straš’ьnъjь, др. страх-ъ → страш-ьн-ыи, укр. страх → 

страш-н-ий (у праслов’янській мові та в мові періоду Київської Русі 

голосний ь – це голосний переднього ряду). 

Чергування /п/ : /пл’/, /с/ : /ш/, /к/ : /ч/, /т/ : /ч/ та ін. є продуктивним 

різновидом альтернацій, зумовлених долею приголосних (губних, 

сонорних, свистячих, проривних, задньоязикових) у сполученні з  

постконсонантним *j, що супроводжують творення похідних віддієслівних 

іменників та інших частин мови, напр.: купи-ти → купл-Ø-я (розм., те 

саме, що й купівля), носи-ти → нош-Ø-а, плака-ти → плач-Ø-Ø, 

світи-ти → свіч-Ø-а (усі ці іменники утворені безафіксним способом 

(Ø – нульовий словотвірний суфікс). 

Процес зміни губних приголосних у сполученні з постконсонантним 

*j розпочався в праслов’янській мові й був зумовлений регресивною 

асиміляцією за м’якістю, унаслідок якої попередній губний  

пом’якшувався. Згодом відбувається повна прогресивна асиміляція, 

унаслідок якої попередній губний поглинає *j, через що він стає 

подовженим м’яким. Далі подовжений м’який губний розщеплюється 

на основний звук і палатальний призвук 
*l’

, і потім призвук 
*l’ 

розвивається в самостійний звук. Схематично цей процес у похідних 

словах (у твірних словах – основах дієслів – губні приголосні змін не 

зазнали, оскільки не сполучалися з *j: після них наступним був 

голосний) можна відтворити так: 

*р + *j → *p’j → *p’: → *p’
l’
 → *pl’ → пл’, напр.: 

*kupjā → *kup’ja → *kup’:a → *kup’
l’
a → *kupl’a : укр. купля, 

тому псл. *kupiti → *kupjā / *kupiti → *kup’ja / *kupiti → *kup’:a / 

*kupiti → *kup’
l’
a / *kupiti → *kupl’a, укр. купити – купля (купівля). 

Доля свистячих та задньоязикових у сполученні з наступним *j, у 

цілому, схожа: спочатку вони, зазнаючи регресивної асиміляції, 

переходять у шиплячі, далі шиплячий звук повністю асимілює *j, 
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подовжується, а згодом втрачає подовження і стає звичайним  

неподовженим звуком. Умовно це можна відтворити так: 

*s + *j → *s’j → *š’j → *š’: → *š’ → ш’ → ш, напр.: 

*nosjā → *nos’ja → *noš’ja → *noš’:a → *noš’a : др. нош’а, укр. ноша, 

тому псл. *nositi → *nosja / *nositi → *nos’ja / *nositi → * noš’ja / 

*nositi → * noš’:a / *nositi → *noš’a, др. носити → нош’а, укр. носити → 

ноша; 

*k + *j → *k’j → *č’j → *č’: → *č’ → ч’ → ч, напр.: 

*plakjь → *plak’jь → *plač’jь → *plač’:ь → *plač’ь : др. плачь, укр. плач, 

тому псл. *plakati → *plakjь / *plakati → *plak’jь / *plakati → 

*plač’jь / *plakati → *plač’:ь / *plakati → *plač’ь, др. плакати → плачь, 

укр. плакати → плач. 

Проривні приголосні в сполученні з *j зазнали таких змін: як і в 

попередніх випадках, спочатку відбулося регресивне пом’якшення 

проривного, далі – повна асиміляція *j та подовження проривного, 

після цього – утрата довготи й розвиток супровідного шиплячого призвука, 

який поступово витіснив проривний елемент і став основним звуком: 

*t + *j → *t’j → *t’: → *t’
č’

 → *č’ → ч’ → ч, напр.: 

*světjā → *svět’ja → *svět’:a → *svět’
č’
a → *svěč’a: др. свѣча, укр. свіча, 

тому псл. *světiti → *světja / *světiti → *svět’ja / *světiti → * svět’:a / 

*světiti → *svět’
č’

a / *světiti → *svěč’a, др. свѣтити → свѣча, укр. 

світити → свіча. 

Чергування /с/ : /д/, /т/ відбувається при творенні від дієслівних 

основ похідних іменників, напр.: вес-ти → вед-енн-я, плес-ти →  

плет-інн-я. Це чергування історично теж сягає праслов’янської доби. 

У праслов’янській мові були сполучення *dt, *tt, існування яких 

суперечило дії закону відкритого складу. У зв’язку з цим ці звуко-

сполучення зазнають змін: у *dt спочатку відбувається асиміляція за 

глухістю, унаслідок чого виникає *tt, а потім відбувається дисиміляція – 

перший проривний *t змінюється фрикативним *s: *dt → *tt → *st, 

напр.: *vedti → *vetti → *vesti, укр. вести; *pletti → *plesti, укр. 

плести. Отже, зміна відбулася у твірних основах дієслова, а похідне 

зберегло етимологічні д, т. 

Чергування в групах приголосних мають історичний характер, є 

достатньо продуктивними й відбуваються на морфемному шві – кореня 

(або суфікса) твірної основи та словотвірного суфікса: 

Перший тип чергувань зумовлений занепадом редукованих, які входили 

до складу цих суфіксів – *-ьsk-, *-ьstv-, подальшою асиміляцією 

кінцевого кореневого та початкового суфіксального приголосних, що 

потягло за собою подовження приголосних на межі морфем, втратою 

цього подовження, результатом чого стало усічення твірної основи й 

витворення відповідних суфіксів. Схематично це можна позначити так: 
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х (ш, с) + -ьск- → -хьск- → шьс’к → ш’с’к → с’:к → с’к, напр.: 

Волох-ъ + -ьск- → волохьскый → волошьс’кий → волош’с’кий → 

волос’:кий → волоський. 

Другий тип чергувань пояснюється тим, що кінцевий приголосний 

суфікса твірної основи -к-, опиняючись у «незручній» для себе позиції 

перед голосним переднього ряду, на давньому етапі розвитку 

української мови зазнав пом’якшення й за аналогією до першої 

палаталізації перейшов у -ч-, який вплинув на попередній свистячий та 

асимілював його (пор. с’ч → шч (щ), ц’ч → чч, з’ч → жч). Умовно це 

відбувалося так: 

-ськ- + -ин- → -ськ’ин- → -сьчин- → -шчин- : орф. -щин- 

одеськ-ий + -ин- → одесь(к’)ина → одесьчина → одешчина : орф. 

Одещина. 
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ЛЕКСИКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОГО МОВНОГО УЗУСУ: 

ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 
 

Лексика з-поміж інших рівнів мовної системи найчутливіше реагує 

на зміни в житті суспільства. Актуалізація лексики є природним 

процесом до збіднення лексичного фонду за мовної політики 30–80-х рр. 

ХХ ст. Метою нашої розвідки було простежити лексикографічне 

опрацювання актуалізованої лексики західноукраїнського мовного 

узусу та проаналізувати характерні особливості такої лексики.  

Галичанізми було розглянуто на матеріалі творів сучасних українських 

письменників, представників Станіславського феномену – Юрія 

Адруховича, Юрія Іздрика та Юрія Винничука. Уважаємо, що їхні 

твори є потужним джерелом популяризації лексики, що донедавна 

перебувала на периферії мовної системи. 

Лексикографічне опрацювання лексики за мовної політики 30–80-х рр. 

ХХ ст. було неоднорідним. Багато лексем було вилучено з реєстрів 

словників через їхню невідповідність тогочасній мовній політиці. Такі 

слова було названо штучними, взорованими на польську мову, не 

властивими мовленню мас. Тож певна частка лексики західно-
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українського мовного узусу не дістала фіксації в 11-томному 

«Словнику української мови». Проте аналізовані галичанізми наявні в 

реєстрах інших лексикографічних джерел – в «Українському 

стилістичному словнику» І. Огієнка (Львів, 1924), словнику Л. Ткач 

«Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст.» (Чернівці, 2000), словнику Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремської, 

Г. Дидик-Меуш «Лексикон львівський: поважно і на жарт» (Львів, 2009). 

За «Українським стилістичним словником» І. Огієнка виділяємо 

такі актуалізовані лексичні одиниці: афини (черниці), бальон (м’яч), 

креденс (буфет), куперта (конверт), одвіт (відповідь), полуднє (полудень), 

ровер (велосипед), турній (турнир), цезорик (ножик), вженитися 

(оженитися), випуцувати (вичистити), вклякати (ставати на коліна), 

здіймити (зняти), довший (довгий), нігди (ніколи) тощо. 

За словником Л. Ткач «Українська літературна мова на Буковині в 

кінці ХІХ – на початку ХХ ст.» виділяємо такі одиниці західно-

українського мовно-літературного варіанта: аграфа (застібка), атентат 

(замах на життя), ґуст (смак, стиль), екзистенція (існування), захристія 

(ризниця), інвазія (вторгнення), лічниця (лікарня), обзорини (оглядини), 

піґулка (пілюля, таблетка) тощо. 

Значну кількість лексем західноукраїнського узусу, що їх не  

зафіксовано в 11-томному «Словнику української мови», виділяємо за 

«Лексиконом львівським: поважно і на жарт»: колєґа, колєжка (друг, 

товариш, приятель), колєжанка, колежанка (подружка, товаришка); 

гумаки (ґумові чоботи), маринарка (піджак), наплічник, наплечник 

(рюкзак), андрути (вафлі), жовтець (майонез), канапка, накладанець 

(бутерброд), боївка (збройний загін), таксівка (таксі) тощо. 

Серед аналізованих слів активно функціонують такі спільно-

кореневі одиниці: бльонд (світліший порівняно з іншим кольором), 

бльондовий; заштрик (мед. ін’єкція), штрикавка (штрикнути – вколоти); 

знимка (фотографія), знимкувати (фотографувати); пашталакати (знев. 

базікати, теревенити), пашталакання; перфектний (бездоганний), 

перфектно, перфектність тощо. 

Аналізовані тексти містять кілька сталих виразів: ані мур-мур (ані 

слова), зійти на пси (занепасти, здеґрадувати), датися на стриманє 

(опанувати себе), і на свйонтек, і на пйонтек (і в будень, і у свято), 

мати за собою (завершити, закінчити справу), на широку скалю 

(масштабно, із розмахом), на міґах (за допомогою жестів та міміки), 

шкіра лупилася на лиці (лице лупиться з сорому – відчувати сором), 

лаха дерти (висміювати, глузувати). 

Отже, можемо констатувати актуалізацію як окремих лексем 

західноукраїнського мовно-літературного варіанта, так і сталих 
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висловів. Велика кількість лексем західноукраїнського мовного узусу, що 

функціонують у сучасних творах, не ввійшла до реєстру 11-томного 

«Словника української мови». Високу частотність уживання такої 

лексики можна пояснити переорієнтацією загальнолітературної норми, 

тенденцією до заміни російських слів та кальок з російської мови, що 

були характерні для 30–80-х рр. ХХ ст., на питомі чи давно запозичені 

лексеми. 
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ХИБНІ ДРУЗІ ПЕРЕКЛАДАЧА НА ПРИКЛАДІ 

ПОЛЬСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ 

 

Вивчання слов’янами мови сусіда – іншого слов’янського народу – 

може здаватися справою якщо не зовсім простою, то хоча би не 

занадто клопітливою. Проте перед людиною, яка бажає хоча б на 

розмовному рівні володіти сусідською мовою постають деякі труднощі 

(синтаксичні, граматичні, лексичні тощо). Проблема цієї роботи – 

показання труднощів лексичного характеру, а саме польсько-російських 

хибних друзів перекладача. 

Поняття хибних (або фальшивих) друзів перекладача до мовознавчої 

термінології ввели французькі вчені – М. Кьослер та Ж. Дерокині в 

1928 р. Серед польських учених, які аналізували т. зв. зрадливі слова, 

треба назвати Е. Льотко, Р. Левіцького, І. Козєлевського, А. Віяса і  

М. Карпачеву, а серед російських – Акуленко В. В., Пахотина А. І., 

Краснова К. В., які склали словники т. зв. удаваних еквівалентів різних мов. 

Польський славіст Е. Льотко розділяє фальшивих друзів перекладача 

на дві групи: моносемічні та полісемічні. Серед полісемічних також, на 

думку вченого, виступають дві групи: 

– цілком зрадливі слова, напр., 

поль. zakaz (рос. запрет), рос. заказ (поль. zamówienie), 

поль. czynić (рос. поступать), рос. чинить (поль. naprawiać) 

поль. rano (рос. утро), рос. рано (поль. wcześnie) 

поль. orać (рос. пахать), рос. орать (поль. wrzeszczeć) 

поль. oddychać (рос. дышать), рос. отдыхать (поль. odpoczywać) 
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поль. liczny (рос. численний), рос. личный (поль. osobisty) 

поль. angielski (рос. английский), рос. ангельский (поль.anielski) 

поль. biegun (рос.полюс), рос. бегун (поль. biegacz); 

– частково зрадливі слова, тобто слова, певні значення яких в двох 

мовах схожі або ідентичні, напр., 

поль. ochota (рос. охота – 1) охота в значенні: бажання 2) охота в 

значенні: полювання), 

поль. sałata (рос. 1) салат у значенні: рослина, листя салату, 2) салат 

у значенні: страва з овочів i рослин). 

На думку вченого, більшість хибних друзів перекладача походять 

від спільної основи, а тільки в результаті розвитку й різного типу 

перетворень набули вони нових значень. Інший польський мово-

знавець – З. Ґросбарт – подає класифікацію народження помилкових 

друзів перекладача: 

 у результаті зміни значення мовної одиниці (перед усім слова) у 

процесі розвитку мови; 

 у результаті зміни значення запозиченої мовної одиниці; 

 у результаті випадкової подібності (графічної або звукової). 

Термін т. зв. лексичної пастки можна розглядати також ширше. Р. 

Ліпчук пропонує таку класифікацію: 

 слова з таким самим значенням, але різним правописом, напр. 

komunikacja – коммуникация (подвійна літера «м»),  trolejbus – 

троллейбус (подвійна літера «л»), klasyka – классика (подвійна літера 

«с»), gramatyka – грамматика (подвійна літера «м»); 

 слова з різними граматичними рисами (напр. різними родами), 

напр. klasa (жін. рід) – класс (чол. рід), kotlet (чол. рід) – котлета (жін. 

рід), mauzoleum (сер. рід) – мавзолей (чол. рід), sałata (жін. рід) – салат 

(чол. рід), cel (чол. рід) – цель (жін. рід), cytat (чол. рід) – цитата (жін. 

рід), delfinarium (сер. рід) – дельфинарий (чол. рід); 

 слова з різницями в словотвірній структурі, напр. nadmorski – 

приморский, nadbałtycki – прибалтийский, wydanie – издание; 

 слова з різними формами, які неправильно вважаються семантич-

ними еквівалентами; 

 слова з ідентичною словотвірною структурою, але з іншим 

графічно-фонетичним виглядом і різними значеннями; 

 фразеологізми з подібною формальною структурою, які  

відрізняються значеннями. 

Останнім часом питання про хибних друзів перекладача привертає 

увагу вчених та викладачів іноземних мов і з’являються нові роботи  

та двомовні словники міжмовних омонімів. Отже, перекладачу чи 

викладачу треба розглянути цю проблему й поширювати свої знання 
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тому, що мова – це живий організм, який постійно розвивається, 

з’являються нові слова, а старі набувають нових значень. Несвідомість 

існування різних значень слів може призвести до серйозних 

непорозумінь, порушити комунікацію й навіть образити нашого  

співрозмовника. 
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АКЦЕНТУАЦІЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПРИСЛІВНИКІВ 

У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ЛІСОВА ПІСНЯ» 

 

Вивчення акцентних особливостей похідних прислівників передбачає 

визначення рухомості/нерухомості наголосу в межах словотвірної 

пари. Префіксальні прислівники вживаються з префіксальним або 

кореневим наголосом, тобто належать до акцентних типів (далі – а. т.) 

КП, К або ФК. 

До а. т. КП належать аналізовані прислівники з «Лісової пісні», що 

переносять кореневий наголос твірного слова на префікс у похідному 

утворенні: за́раз, на́дто, зана́дто, на́що, по́тім. 

До а. т. К належать аналізовані прислівники з твору, що зберігають 

кореневу акцентуацію твірного слова: впере́д, відколи́, уду́х, найбі́льше, 

найкра́ще. 

До а. т. ФК належить прислівник зовсі́м, кореневий наголос якого 

збігається з флексійним наголосом твірного займенника. 

Двоскладові прислівники, що складаються з кореня та префікса та 

мотивуються займенниками, як правило, мають наголос на префіксі, 

який виступає в ролі енклітика. Отже, під час словотвору відбувається 

відтягнення наголосу на один склад уліво. Проілюструвати це явище 

можна прислівниками з «Лісової пісні», наголошування яких відповідає 

як літературній нормі кінця ХІХ – початку ХХ ст., так і сучасним 

правилам: за́раз ← ра́з, на́дто ← то́, на́що ← що́, по́тім ← ті́м. 

Утворений від прислівника на́дто префіксальним способом прислівник 

зана́дто зберігає акцентуацію твірного слова як у тексті, так і в 

довідкових джерелах. 

Як зазначає В. Винницький, в українській мові XIX ст. прислівник 

нащо виступає з ваганням наголосу: нащо́ і на́що. У сучасній літературній 
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акцентній нормі правильним є префіксальне наголошення прислівника 

на́що, а з іншим наголосом сприймається як сполучення займенника  

з прийменником – на що́, у чому виявляється семантико-граматична 

диференціація наголосу за В. Винницьким. Отже, наголос прислівника 

на́що в драмі збігається із сучасною нормою. 

Кореневу акцентуацію має невелика кількість префіксальних 

прислівників загалом і в «Лісовій пісні» зокрема. 

Акцентуація утворення, мотивованого іменником у формі знахідного 

відмінка однини впере́д ← пе́ред не є давньою. Наголос можна 

класифікувати як рухомий у цьому випадку тільки з фонетичного 

погляду, оскільки акцент змінюється в межах кореневої морфеми. Як 

зазначає В. Винницький, стабілізація наголосу аналізованого прислівника 

проходила ще протягом XIX ст., а завершилася на початку XX ст. 

У тексті аналізованого твору, відповідно до віршового розміру, 

можлива двояка акцентуація прислівника відколи: ві́дколи і відколи́. 

Обґрунтування першого варіанта можливе через залучення явища 

енклізи, коли префікс перетягує наголос із кореня. Однак, враховуючи, 

що прикладів застосування такого наголосу немає, визначаємо наголос 

у творі як кореневий (на третьому складі). У сучасній літературній 

мові нормативним треба вважати наголос відко́ли, а наголошування 

відколи́, який трапляється в аналізованому творі, є розмовним, але, тим 

не менш, зберігає акцентуацію твірного прислівника. При цьому 

обидва зазначені наголошування відносять лексему до а. т. К. 

Префіксальний відзайменниковий прислівник зовсі́м вживається в 

драмі-феєрії «Лісова пісня» тільки з кореневим наголосом. Як стверджує 

В. Винницький, джерела й поетична практика XIX ст. визнають різне 

його наголошування: зо́всім і зовсі́м. Із сучасного погляду нормативним є 

префіксальне наголошування прислівника зо́всім, а кореневий наголос, 

який трапляється у творі, має розмовний характер. 

Не підлягає енклізі префікс у-: уду́х ← ду́х. Цей прислівник не 

зафіксований у сучасних лексикографічних джерелах. Він належить  

до а. т. К. 

Отже, у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» використано: 

 п’ять прислівників, що належать до а. т. ПК (за́раз, на́дто, 

зана́дто, на́що, по́тім); 

 три прислівники, що належать до а. т. К (впере́д, відколи́, уду́х); 

 один прислівник, що належить до а. т. ФК (зовсі́м), проте на 

сучасному етапі змінив акцентуацію на префіксальну. 
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Підсекція: ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 
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СТАРОЗАВІТНА ІДЕЯ НАРОДУ-ОБРАНЦЯ В 

ШЕВЧЕНКОВОМУ ПОЕТИЧНОМУ ОСМИСЛЕННІ 

 

Майбутнє України та українського народу завжди було для Шевченка 

найпекучішим питанням. Властиве поетові візійне сприйняття світу в 

трьох його часових вимірах (минуле, сьогодення, майбуття) сприяло 

створенню метаісторії України в руслі романтичної традиції, із  

характерною для неї увагою до національних витоків, національно-

визвольних рухів, міфології, сфери релігійно-містичного, просякнутого, 

зокрема, профетичними тенденціями й настроями. На перехресті цих 

тенденцій збудовано Шевченкову історіософську візію України,  

найприкметнішою рисою якої є постійна присутність Бога та очікування 

його втручання, яке має виправити історію згідно зі «святою  

правдою». Це значно пояснює помічений дослідниками факт, що в 

міфологізації майбутнього поет спирається на тексти Біблії, освячені 

авторитетом Божих пророків, тоді як у процесі творчого осягнення 

минулого йде від фольклору й національних легенд. 

Отож, вдаючись до біблійно-християнської історії, Шевченко  

створює цілу низку поезій, у яких вибудовується прозора паралель 

Ізраїльське царство – Україна, а отже і народ іудейський – народ 

український. Втрата іудеями власної держави, а далі – тернистий шлях 

до її повернення через спокутування своїх гріхів – ось та парадигма, 

що вочевидь привернула увагу поета і спричинила появу цілої низки 

поезій, інспірованих книгами Старого Завіту. Прагнення встановити 

причинно-наслідкові зв’язки цієї великої втрати та прогнозувати 

майбутнє власного народу, вважаємо, зумовило те, що Шевченкову 

увагу привернули тексти біблійних пророків. 

Зокрема, він звертається до текстів, що приписуються царю й 

пророку Давиду («Давидові псалми», грудень 1845, «Подражаніє   

11 псалму», 15 лют. 1859), до книг «великих» (за кількістю залишених 
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текстів) пророків Ісаї («Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)», 25 берез. 1859) 

та Ієзекіїля («Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19», 6 груд. 1859) і «малого» 

пророка Осії («Осія. Глава XIV. Подражáніє», 25 груд. 1859). Усіх 

біблійних пророків, безумовно, об’єднує турбота про майбутнє єврейського 

народу та питання їхньої державності. За Святим Писанням, усі Божі 

пророки діяли під впливом Святого Духу, а саме: провіщали майбуття 

народу, сміливо (навіть перед лицем володарів, а отже, і смерті) 

розкривали духовні причини його негараздів, сповіщали слова втіхи й 

напучували на шлях істини. 

Із-поміж зазначених творів цикл «Давидові псалми» – перше в 

Шевченка і до того ж вельми «стереоскопічне» переосмислення  

іудейсько-християнської образності пророцьких текстів Біблії у вимірі 

поетової історіософії. З усього тематичного розмаїття псалмів Давида 

(умовно їх розділяють на історичні, месіанські, повчальні й похвальні) 

Шевченко для переспіву обрав ті десять, що переважно стосуються 

проблеми відносин суспільства й людини. Зокрема, п’ять із них (12, 43, 

52, 93, 136) містять релігійно-патріотичні мотиви, – це так звані 

«національні елегії», ще два (1, 132) – повчальні з історичними 

ремінісценціями, один (81) – «псалом соціальної несправедливості» (за 

класифікацією Н. Сарни, на яку спирався Р. Коропецький). 

Дібрані Шевченком псалми об’єднує рефлектування з приводу 

життя в оточенні неправедних («злих», «лукавих») та ворогів-чужинців 

(«лютих», «хитрих»), котрі викликають у суб’єкта мовлення переважно 

гнівні почуття, бо поет далекий від християнської інтерпретації 

поняття «вороги» як людські гріхи. Християнська складова світогляду 

Шевченка проявляється в його «Давидових псалмах» лише спорадично 

(див. пс. 53), а загалом, розбудовуючи в циклі паралель Єрусалим – 

Україна, Шевченко, як ніхто інший, увійшов у саму глибінь почуттів 

старозавітного псалмоспівця, котрий, переймаючись проблемами іудеїв 

як народу-обранця, спрямовує гнів на його реальних соціальних та 

зовнішньополітичних ворогів (а отже, і ворогів самого Бога), прикликує 

на них Божу помсту й висловлює впевненість у їхній невідворотній 

загибелі від Божої кари. Назагал дві головні опозиції (свій праведний – 

свій нечестивий, лукавий, та знедолений свій – сильний чужий, ворог) 

утілюють провідну ідею «Давидових псалмів» – обстоювання національної 

самодостатності України та утвердження суспільної злагоди на основі 

морального вдосконалення й покарання тих, хто не дотримується 

Божого Закону. Ця ідея послідовно реалізується в циклі на всіх 

структурних рівнях, передусім у загальному композиційному рішенні. 

До циклу «Давидові псалми» в генетичному й тематичному 

відношенні примикає Шевченків вірш «Подражаніє 11 псалму». Як 
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митець, загострено чутливий до атмосфери історичної доби, як син 

поневоленого народу, Шевченко в переспіві 11-го псалма оприявнює 

свій «багатовимірний» погляд на проблему Слова. Зокрема, він 

актуалізує наявну в оригінальному псалмі протиставлення лестивих 

серцем людей тим «нищим» і «убогим», під якими святі отці 

традиційно розуміють людей скромних, що терплять образи, не 

скаржачись, і своєю лагідністю схиляють до себе милість Божу. У 

переспіві поет подає чітку опозицію, на одному полюсі якої – зухвалі 

лукаві з їхнім «велеречивим» язиком та прагненням культурної 

експансії («І возвеличимо надиво / І розум наш і наш язик…/ Да й де 

той пан, що нам закаже / І думать так і говорить?»), а на іншому – 

принижені без’язикі раби, які потребують не просто Божого захисту, а 

рятівного Божого дарунку – Слова. Наслідуючи псалом, поет 

накреслив і основний шлях відстоювання національної унікальності: 

«– Воскресну я! – той пан вам скаже, – / Воскресну нині! Ради їх, / 

Людей закованих моїх, / Убогих, нищих… Возвеличу / Малих отих 

рабов німих! /Я на сторожі коло їх / Поставлю слово <…>». Двічі 

повторене поетом «воскресну» слушно викликає алюзію з євангельським 

сюжетом Воскресіння Христа заради вивільнення людини з гріха й зі 

смерті, про що, власне, і пророкує Давид у своєму 11-му псалмі (пор.: 

«Страсти ради нищих, и воздыхания убогих, ныне воскресну, глаголет 

Господь: положуся во спасение, не обинюся о нем», Пс. 11: 6). За 

радянських часів рядки «Я на сторожі коло їх Поставлю слово» 

інтерпретувалися зазвичай як декларація письменника про мету й 

суспільне значення літературної творчості (див. Ю. Івакін), що, очевидно, 

було пов’язане з ідеологічною скутістю радянських дослідників, які 

уникали говорити про релігійність та підкреслений націоналізм 

українського поета. 

Звернення поета до сакральних текстів інших пророків значно 

спричинені його прагненням деталізувати й усвідомити основні 

моменти своєї історіософії, зокрема її футурологічної складової. Так, 

зокрема, глава 35 Книги пророка Ісаї, що змальовує картину 

блаженства Божого народу після пережитих ним мук, вочевидь  

привертає увагу поета пафосом ствердження світлого майбутнього. 

Порівняно з Біблією, Шевченкова поезія «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)» 

має виразнішу соціальну спрямованість (адже в біблійному тексті 

відсутні згадки про «невольничі утомлені руки», «кайдани», відсутня 

опозиція владики – раби тощо). Символіка буяння життя ізраїльського 

народу, який повернув собі батьківщину, спокутувавши свої гріхи 

перед Богом, у світлі поетових національно-визвольних ідей набуває 

рис візії щасливого життя на власній землі зціленого «волею» 
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українського народу. Властивий цьому віршу оптимізм, занурений у 

майбуття, зближує його із псалмом 149-м Шевченкового циклу 

«Давидові псалми». 

У вірші «Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19» Шевченко зі властивою 

йому зосередженістю на антимонархістській ідеї наслідує саме ту 

главу, у якій лунають загрозливі попередження останньому 

ізраїльському цареві Седекії про кінець його династії. Шевченко, 

якому була дуже близька порушена в 19-й главі Книги пророка 

Ієзекіїля проблема страждання народу за гріхи можновладців, а також 

ідея безпосереднього панування-правління Бога над обраним народом, 

знайшов тут благодатний матеріал на підтвердження своїх історико-

філософських міркувань щодо злочинності деспотичних суспільних 

структур, зокрема взаємин «царів» і «людей» – традиційної для 

Шевченкової поезії опозиції, де царі – не люди. 

Поезія «Осія. Глава XIV. Подражáніє» завершує низку біблійних 

«подражаній», написаних Шевченком протягом 1859 р. й вирізняється 

з-поміж них насамперед тим, що, не будучи розрахованою на 

цензурний друк, експлікує виразну асоціативну паралель Ізраїль – 

Україна. Вірш побудовано як звернення пророка саме до України й 

розпочато застрашливим передбаченням тотальної загибелі держави 

внаслідок морально-етичної та соціально-історичної провини її «чад 

лукавих» – недостойних зверхників: «Погибнеш, згинеш, Україно, / Не 

стане знаку на землі». Твір великою мірою інспіровано загостренням 

соціально-політичної ситуації в Російській імперії напередодні 

селянської реформи, коли царський уряд, готуючи звільнення кріпаків, 

передусім дбав про інтереси поміщиків, і цей план запопадливо 

підтримувало й українське панство. Утім, історичним контекстом зміст 

вірша не вичерпується. Ключові мотиви першоджерела Шевченко 

переосмислює згідно з власною концепцією української метаісторії, 

яка вияскравлюється в роздумах ліричного суб’єкта – пророка. Поет, 

дошукуючись причин такої нещадної кари, яка спостигне його 

батьківщину («За що тебе Господь кара, / Карає тяжко? <…> До краю 

нищить…»), звинувачує насамперед гетьмана Б. Хмельницького та 

імператора Петра І, бо їхні дії призвели до поневолення України, 

втрати нею державності, а згодом і до закріпачення селян; 

винуватцями називає і «панів <…> поганих». Завершальні рядки  

Шевченкового вірша, як і остання глава Книги пророка Осії, несуть 

загалом оптимістичний заряд. Утім, спрямоване проти національного 

та соціального гніту провіщення Шевченкового пророка орієнтоване на 

невизначено далеке майбуття, оскільки тодішня суспільно-політична 

ситуація в Російській імперії, зокрема стан підневільної й досить 

інертної України, не залишали надій на зміни в найближчому часі. 
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Назагал завдяки відчутній паралелі іудейський народ-український 

народ, інспірованій біблійними текстами й побудованій на  

асоціативному зближенні їхньої складної долі на шляху духовного 

вдосконалення й здобуття власної державності, майбутнє вітчизни в 

поетовому дискурсі вимальовується у світлі візіонерства та профетизму 

як повернення волі та відродження справедливості в найширшому 

значенні «Божої правди». 

 

 

УДК 821.161.2’06-1.09 Л. Мудрак 

Косарєва Г. С., 

канд. філол. наук, доцент б. в. з. кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ОБРАЗИ ТІЛА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ МУДРАК 

(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ТЕКС-ТИ-ЛЬ & LIBIDO (РЕФЛЕКСІЇ)») 

 

Леся Мудрак – відома поетеса, журналістка, перекладач, громадська 

діячка, організаторка фестивалю «Гранослов», есеїстка, літературознавець. 

У 2015 році в київському видавницті «Самміт-книга» вийшла збірка 

«ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido (рефлексії)», яка стала своєрідним промовлян-

ням онтології кохання: метафор тілесності, мікротопосів самотності, 

бажання, чуттєвості Інакшості жінки тощо. Прикметним маркером є 

те, що в ній синтетично поєднано поетичні та прозові рефлексії, а 

також лірика англійською мовою. 

Теоретичною базою цієї доповіді слугують методи гендерних 

досліджень, зокрема концепція перформативного гендеру й поняття 

тілесності американського філософа Джудіт Батлер (Bodies that Matter, 

1999; Gender trouble, 1990 – Гендерний клопіт), окремі положення 

розвідок сучасних французьких мислителів: М. Мерло-Понті, Ж. Лакана, 

Ж. Дельоза, Ж.-Л. Нансі (Corpus, 1999), а також концепти метафізики 

тілесності О. Гомілко. 

Метою доповіді є необхідність системно з’ясувати, у який спосіб  

у збірці репрезентовано форми об’єктивації тіла, а також його 

символічного потрактування крізь призму часопросторового зрізу 

тілесності. 

У книзі віршів актуалізовано часопросторовий зріз тілесності.  

У праці «Гендерний клопіт» Дж. Батлер пише, що «у мистецтві 

перфомансу (performance art) матеріалом для митця є власне тіло… 
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(…) Перформанс має 4 елементи: час, простір, тіло митця і взаємо-

відносини між митцем і глядачами..». Ніби ілюструючи думки 

американського філософа, лірична героїня збірки Лесі Мудрак через 

власний чуттєвий досвід кохання/болю/самотності у поетичних та 

прозових етюдах акцентує увагу читачів на циклічності часу: 

Ти не готовий 

Бути 

Моїм часом: 

Зрання й до безкі-нОчності… (С. 17). 

У наведених рядках використано ігрову формулу зі словами, 

численні переноси у віршуванні (enjambemen), якими часто 

послуговується авторка, закодовуючи поезії, що породжують у такий 

спосіб безліч нових інтерпретацій для реципієнтів: 

Я – Рит-ми – в ріці глосолалій. 

Спалена… SOS! OK? 

– Спала?! О-фіра для звіра! (С. 33). 

– Ні! 

– Спалах ахає (С. 9). 

Зауважимо, що у збірці переважають множинні значення та 

семантична деконструкція/незавершеність слів. Слушними щодо цього 

є думки Ю. Крістевої (розвідка «Руйнування поетики»), у якій вона 

твердить, що поетична мова є поверненням до материнського тіла в 

поняттях мови, спроможного руйнувати, підривати та усувати батьківсь-

кий закон. Подібні смисли прочитуємо у віршах «По-ро-ді-лля-Я?!», 

«Живемо наосліп». 

У розвідці Ж. Дельоза «Логіка смислу» йдеться про «двоїсте», 

«номадичне» розуміння часу. Він розділяє час на Еон (життя людини) і 

Хронос (час тілесний). У ньому немає Логосу, лише тіло (радше – 

тілесність). У книзі Лесі Мудрак синтетично поєднано такі модуси 

часу. Час людини (Еон) можна визначити як час Жінки, у якому вона 

проговорює реакції ліричного суб’єкта на невимовлені й невисказані 

травми, які тяжіють над людиною, а також показ екзальтованих 

почуттів, які ніби заново (про)переживає. 

Вагомим у реалізації образу часу є мотив самотності, котрий 

виразно простежується як у поетичних візіях, так і в прозових етюдах 

книги. Він пов’язаний з онтологічним виміром спустошеності та 

мотивами кордоцентризму: «…вишкрібаєш із себе дику спустошеність 

і безмежну самотність… Що робити, коли розумієш, що в цьому 

світі тебе все тільки насторожує й напружує? Мені ввесь час 

хочеться ставити риторичні питання. Мені хочеться інтелектуально 
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перезавантажитися… Усе в нашому житті – дрібниці, марнота… 

Крім серця…». Лірична героїня намагається зрозуміти причини такої 

спустошеності, відшукуючи їх у маркерах сучасного глобалізованого 

світу, коли тілесні почуття перевтілюються на «одноразові», віртуальні 

(уявні) зустрічі в інтернет-мережі. 

Відповідно до специфіки часопросторового зрізу тілесності, у книзі 

виокремлюємо такі форми репрезентації тіла: еротизоване тіло, тіло-

деталь, тіло податливе й мінливе, тіло-біль, віртуальне тіло, тіло-мова 

тощо. 

Поетична нарація еротизованого тіла жінки містить сексуальність, 

яка посилюється «тілесною мовою» (А. Арто) та втілена в «по-

дієвому» тілі, у якому жінка є бажаною, чуттєвою й чутливою. У такий 

спосіб через еротичні візії оприявнюється сексуалізоване тіло жінки, 

яке має безліч семантичних відтінків: від «сейсмічної зони» до «миті 

єднання-животворіння». 

Отже, у доповіді виявлено, що тілесність у збірці існує в трьох 

площинах: власне біологічне тіло людини як організм (тіло, розкладене на 

частини: «голова-тріщина», очі, волосся, ніс, губи, живіт, руки тощо); 

внутрішня тілесність – розмаїття тілесних мікротопосів та зовнішня – 

тіло в контексті рецепції іншими. 

 

 

УДК 821.161.2-1.09 

Лебединцева Н. М., 

канд. філол. наук, доцент кафедри 

української філології, теорії та історії літератури, 

Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна 

 

ПОЕТИЧНА МЕДИТАЦІЯ В «ТЕАТРІ ВІЛЬНИХ РУХІВ» 

В. МАХНА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ПЛАВНИК РИБИ») 

 

Вірші Василя Махна привертають увагу насамперед своєю, сказати б, 

тривалістю, медитативною незавершеністю (невикінченістю) у часовому 

відношенні. Це ніби безперервний діалог внутрішнього світу поета із 

зовнішнім буттям (чи його зовнішнім відтворенням) і взаємне будування-

тривання цих двох світів на рівні того слова, що залишилось поза 

рядками, залишилось невимовленим. У цьому розумінні зовнішній світ 

є подвійним, потрійним (безкінечним) віддзеркаленням поетової душі, 

а вірші – лише окремі фрагменти переосмислення вже набутого поетом 

досвіду такого віддзеркаленого існування. Чи не звідси – певна 

імперативність оповіді, ніби констатація того, що вже відбулося. 
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Як зауважив І. Андрусяк, «кращі тексти Василя Махна «пливуть». 

Слово і значення просочуються одне крізь одного». І це дійсно так. 

Його вірші справляють враження плинності, повільного невпинного 

перетікання одного образу в інший. Недаремно в основі символічного 

світу поета лежить вода і все, із нею пов’язане (криниці, човни, 

рибалки, сіті, чайки тощо). До того ж символіка води у В. Махна часто 

виходить далеко за межі традиційного спектру значень, і тоді стають 

можливими, наприклад, образні паралелі між водою та каменем, 

піском, шклом, перснем, небом і самим життям. Але найбільш тісно з 

мотивом води пов’язаний у творах В. Махна символ риби – 

надзвичайно багатогранний і складний. 

Вільна гра з асоціаціями дає можливість поету співвідносити образ 

риби не тільки з атрибутами водної стихії (море чи річка, човен, сіть, 

рибалка тощо), а й з образами птаха (якщо уявити небо як океан), хліба 

(як їжі, якою нагодував Ісус голодний народ), думки (найчастіше 

відокремленої від слова) і таке інше. Риба – це і таємничий свідок, що 

володіє первісним знанням про основи світобудови; і посланець, який 

має передати людям важливе послання, пророцтво; це також і жертва, 

що своєю смертю мусить порятувати людину від голоду (як фізичного, 

так і духовного, на що вказує виразне християнське тлумачення цього 

образу поетом). Найчастіше риба – посередник між вищою духовною 

субстанцією і світом людей, але люди не завжди розуміють це: 

кожне слово запишеш на плавникові риби 

хтось піймає її і уздрить вцілілі букви 

– здогадається – що твоєї мови не вивчить ніколи 

твій народ згребли мов крихти зі столу 

і ти один пам’ятаєш слова які не знає ніхто 

і вони – попіл – 

і ти – завершення – свого роду. 

Таємне знання не можна висловити жодною відомою мовою – це 

мова риб, і тому вона лишається непрочитаною, невловною, кожного 

разу ніби вислизаючи з рук. Так само, як і життя – плинне й мінливе, 

але водночас незмінне у своїй вічній мінливості. Різні образи й форми, 

яких воно набуває, насправді несуть одне значення, одне знання. 

Можливо, тому й стає можливим взаємне «перетікання» таких, на 

перший погляд, різнопланових образів, як риба й число, риба та хліб, 

думка й сіть, вода та слово, слово й камінь тощо. 

Сприяє цьому й широко вживаний поетом прийом алітерації, коли 

ланцюжок асоціацій у вірші нанизується за принципом подібності 

звучання, а не значення («і зело – і зола – і озера осінні»). Привертають 

увагу також граматичні особливості стилю В. Махна. Наприклад, 
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відчутне переважання іменників і дієслів, що в поєднанні з тире як 

основним пунктуаційним знаком створюють враження номінативності, 

відстороненого фіксування певних фактів і вражень. А діалогічна 

форма «ти» робить і читача, і самого автора співучасником якогось 

магічного дійства, близького до стану медитації – так, неначе 

відбувається розмова людини зі світом як власним відображенням, чи з 

собою – як відображенням світу. 

В одному з віршів («Уявилося: театр») поет уявляє театр як 

акваріум із рибами. За відомою аналогією й весь художній світ 

В. Махна уявляється таким акваріумом. Якщо розглянути цей вірш 

більш уважно, то можна помітити, що певною мірою він відображає 

найбільш важливі ознаки поетового світовідчуття. Насамперед – 

яскраві зорові образи, які вражають своєю незвичністю («розширені 

зіниці риби залиті кров’ю», оплески як «артилерійський обстріл», 

«вагітна Офелія» тощо), та характерна статичність зображення 

(найчастіше – фіксування й перелічування окремих деталей, з яких 

вибудовуються асоціації, часто на основі градації). А «воскові фігури 

акторів» є досить точним відображенням (сказати б, формулою) усієї 

образної системи збірки, адже більшість художніх образів і персонажів, 

присутніх у творах В. Махна, – статичні, вони відтворюють лише одну 

емоцію чи думку в її пластичній формі, як маски в давньогрецькому 

театрі. 

Плинність, перетікання слів і смислів, властиві стилю В. Махна, 

дуже тісно пов’язані зі стихією води. Вочевидь, цей ефект постійної 

мінливості розширює й поглиблює спектр значень, закладених в 

окремий поетичний текст, адже «у воді легше рухатись», за свідченням 

самого автора. Крім того, «у воді нічого не чутно», тобто вода дає 

можливість відірватися від реальності, змістити кут зору на світ і 

потрапити так до іншої – альтернативної – реальності. Саме через 

такий підхід створюється враження відстороненого, а подекуди й 

відчуженого споглядання життя. 

На особливу увагу заслуговує також християнський підтекст, на 

якому, власне, і ґрунтується художній світ В. Махна. Тлумачення 

поетом християнських канонів і символів не виходить за межі 

традиційного. Вірші, присвячені новозавітним сюжетам, написані 

переважно в дусі проповіді чи пророцтва, із відповідними інтонаціями 

й характерними сентенціями. Однією з провідних у цьому ракурсі стає 

ідея покірності долі, фатуму, неможливості уникнути призначеного 

кожній людині шляху, 

бо кожне слово, яке Він каже 

цієї хвилини перед п’ятьма тисячами зголоднілих людей 
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і ті п’ятеро хліба і дві рибини, які поділить між цим народом 

мусять бути сказані – і мусять бути поділені. 

Тому й час, у якому відбувається дійство, – не минулий, а завжди 

теперішній, у якому все з усім співіснує. Це радше вічне тривання, 

міфологічний час, що колись мав свій початок, але ніколи не матиме 

завершення: «все відбулося – і безмежна сіть». 

Художній світ В. Махна – складне й досить вишукане плетиво 

відчуттів, думок, вражень, медитацій над фрагментами власного, 

пережитого, і чужого, осмисленого, досвіду. Збірка завершується 

«Діалогом» – розмовою між господарем і слугою, що єдиний  

залишився й мусить виконати місію посланця, стати хранителем 

якогось невідомого знання. Сама назва збірки – «Плавник риби» – 

також наштовхує на думку про таємниче, закодоване послання, яке 

намагається передати поет людям. Хоча й усвідомлює, що навряд чи 

буде почутий. 

бо всі слова зникають із лиця 

землі – і ти встигаєш нині 

ще доточити крила яструбині 

і на папір покласти олівця. 

Коло замикається. Попереду – новий цикл міфологічного дійства, 

що ніколи не має завершення. Чи зрозуміємо слова, записані на 

плавникові риби? 
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РЕЦЕПЦІЇ ПОЕТИЧНОЇ СПАДЩИНИ Т. ШЕВЧЕНКА 

У ТВОРЧОСТІ С. ТОРНТОН (ІЩЕНКО) 

 

Шевченкіану Світлани Торнтон (Іщенко) не студійовано в нашому 

літературознавстві. Серед творів цієї української поетеси, яка з 2001 р. 

живе з сім’єю в Канаді, немало поезій присвячених митцям (Марусі 

Чурай, І. Франку, В. Висоцькому, С. Єсеніну, Л. Костенко). Перший 

свій вірш, присвячений Кобзареві, вона написала в переддень його 

180-ліття, надихнувшись історією поетового кохання, про яку їй 

колись розповів шевченківський лауреат Д. Кремінь. Він увійшов до 
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першої збірки поетеси «Хорали неба і землі» під назвою «Остання 

пісня Кобзаря». І хоча йдеться про кохання поета, молода мисткиня 

чітко прописує трагедію життя Т. Шевченка, якому не судилося 

зазнати сімейного щастя, шляхи якого скоротили «царя прислужники 

бридкі». Вплітається в сумні рефлексії й віра в непроминальність 

«кобзаревого вільного слова» на всі часи. Порівнюючи Ликеру  

Полусмакову з Ярославною, якій свого часу Шевченко присвятив свій 

поетичний переклад зі «Слова о полку Ігоревім», поетеса дещо зміщує 

часопростір. Відомо ж бо, що Ликера після нещасного шлюбу з 

молодим п’яницею-цирульником, овдовівши поїхала до Канева. Цей 

факт в Іщенківській поезії подано в романтичному ключі : «І Ярославною 

неначе, / Там, де Тарасова земля, / У чорнім крепі жінка плаче, / Що не 

діждалась журавля». 

У другій своїй збірці «Сі-Дієз» (1998) вона звертається до Кобзаря 

як до символу української нації, а його поетичне слово інтерпретує в 

українських реаліях нелегких 90-х рр. ХХ ст. Мисткиня звертається до 

Шевченкового слова, аби висловити певні розчарування і, водночас, 

сподівання на кращу долю українців : «Відгриміло й стихло «чорне» 

море – / Час Петра, Єкатерини, Лизавети... / А Тарасовим питанням, де 

ти, доле?! / Вже волають не лише одні поети». Коли вона писала цей 

вірш, то навіть і не думала, що мотив неприкаяності українців в 

еміграції буде стосуватися її. Звертаючись думками до Шевченка, вона 

зауважує : «В чужині сини твої, Тарасе...». Цей мотив пов’язаний  

із мотивом пошуку свого місця в незалежній уже Україні, яка 

перепродується трутнями, від яких вільна держава не є вільною, бо 

«Стало без користі бути Людиною». Алюзією до поезії Кобзаря «Якби 

ви знали, паничі...» просякнуто вірш С. Іщенко «Чого шукаю на 

Землі?». На восьмому році незалежності молода, успішна поетеса, 

популярна миколаївська акторка, у постійному безгрошів’ї, не бачить 

для себе перспективи й болісно проголошує : «Стомився розум і 

зомлів, / – Немає раю». І зовсім не випадково в розділі «Вінок сонетів» 

(«Світло вічне») звертається до біблійної тематики, чому передує 

ілюстрація – репродукція її картини «Сльозна». 

Переїхавши до Ванкувера, вона видає невеличку збірку «Переспіви 

Соломона» (2001), твори якої пізніше ввійдуть до збірки «Танок Дани 

дощовий» (2006). У циклі «Лиман сіяв при місячному сяйві...», яким 

відкривається збірка, серед творів присвячених Україні болюче і 

ностальгійно звучить у поезії «Мазепа»: «Хіба для рідної землі ми 

справді зайві / Допоки нас вже не здолає смерть?..». Адже це не лише 

про Мазепу. Це й про Шевченка, слава й велич якого прийшла в 

Україну не так уже й давно. І це прочитується в контексті наступної 
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поезії – «Ти, о великий всесвіту засновник...», де знов акцентація на 

віддалення з батьківщини (Італії) генія Данте. 

Поезія «Три козацькі шляхи» – це теж своєрідна інтерпретація 

Шевченкового вірша «Ой три шляхи широкії...» циклу «В казематі». 

Ідеться про єдність народу сучасної України, коли в «кожній хаті» 

буде для всіх правда, істина, яка «три шляхи з’єднає». І справедливо 

зауважує Л. Старовойт, що «переживання поетесою своєї національної 

сутності, причетність до долі України, незважаючи на віддаленість від 

неї», є визначальним мотивом збірки. Саме це й виводить її на лінію 

захисту права розвитку й широкого побутування української мови в 

Україні. І висловлює поетеса впевненість у тому, що наша мова 

житиме, пройшовши заборони й тортури, про що й пише в поезії «Вся 

цінність духовних скарбів України...»: «Які б не давали тутешні й 

прийдешні епохи, – / В нас житиме Мова, як досі живе Заповіт». 

На початку ХХІ ст. поетеса звертається до жанру молитви. 

Згадаймо, що Кобзар у травні 1860 р. три дні творив молитву за свій 

народ – просив Бога ниспослати свою силу «робочим головам, рукам, 

трудящим людям». А для «чистих серцем» і «доброзиждущим рукам» 

теж просив Божої опори. При цьому кари сподівався «царям, кровавим 

шинкарям». Але всім разом – «Єдиномисліє подай / І братолюбіє 

пошли». С. Іщенко теж молиться: «Хай Україна буде вільна і соборна, / 

І дай назавжди нам святий покров – / Хай все вінчає злагода й любов». 

Водночас вона наголошує на мотиві віри в можливість «зберегти своє 

коріння», окреслює певною мірою кордони України, згадуючи 

Карпати й Чорне море: «Позбав нас, Боже, від злиденності і муки, / 

Дай оберіг митцям й творцям науки, / Торкни долонею Карпати й море 

Чорне...». Маркерами українського простору, який своїми образами й 

топосами пов’язаний із Шевченковим світом, наповнена поезія 

«Джерело» С. Іщенко. Тут згадується верба, широкий степ, калина, 

шабля козацька, гайдамаки та пекельна історія. Рецепцією «Тополі» 

Шевченка позначено сонет ХІІ із вінком сонетів «Плащаниця», у якім 

лірична героїня оприявнює свій стан у розлуці з коханим. 

Отже, Світлана Іщенко (Торнтон) своєю поезією свідчить розуміння 

Шевченкової Музи й не хвалу співає, а залучає читача до уважного 

сприйняття ідей Т. Шевченка, проектуючи свої поезії на життя 

українців на Землі. 
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