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Авангардні

експерименти

модерністів.

Витоки

постмодерністської хореографії, та фактори, що сприяли зміні модерн-танцю
на постмодерн. Впливові чинники активного розвитку модерну. Зв'язок
сучасної хореографії з іншими видами мистецтва. Взаємозв’язок модерної та
постмодерної

хореографії.

Результат

взаємодії

хореографії

модерну

з

академічним балетом. Творчі здобутки Моріса Бежара в контексті модерної
хореографії.
Ключові слова. Модерн, хореографія, балетмейстер, балет, експеримент,
експресіонізм, суспільство, постмодернізм.
Постановка проблеми полягає в тому, що сучасна хореографія набуває
розвитку і популярності з кожним днем. І для того, щоб направлятися в
правильному русі сучасного мистецтва потрібно знати і орієнтуватися в
танцювальній історії. Важливу роль в розвитку модерної і постмодерної
хореографії свого часу відіграли авангардистські експерименти, отриманий
досвід яких використовується досі хореографами-перформерами.
Аналіз літературних джерел. Над питаннями експериментального
модерну у хореографії працювало багато науковців, а саме: Юлія Чурко у книзі
«Лінія, що йде в нескінченність», Асаф Мессерер «Танець. Думка. Час»,
Олександр Чепалов у книзі «Хореографічний театр Західної Європи XX
століття» та ін.
Викладання основного матеріалу. Модерна хореографія сприяла
виникненню нових уявлень про людину і людське тіло. За цей період було
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подаровано

«світові

танцю»

наступні

відкриття

у

сфері

сучасної

танцювальної пластики: семіотика (Ф.Дельсарт), система «виразного руху»
(Е.Жак-Далькроз), контактна імпровізація (С. Пекстон) і т.д. Самобутньою
заміною раннього, елітарного модерну стала хореографія постмодернізму. Цей
перехід відбувся завдяки тому, що вже на той час танець модерн багато в чому
вичерпав себе. Неабияку роль тут

відіграли молодіжні акції 60х років,

спрямованні проти суспільної самотності та антигуманності, які мали своє
висвітлення саме у модерністичній хореографії [4;47]. Розвиваючись у часи
популяризації засобів масової інформації, постмодернізм звертається до
звичайних людей, які все більш зацікавлюються культурою, на відміну від
модернізму, який був зорієнтований на представників еліти.
Та все ж таки, важливим, перехідним етапом від модерну до постмодерну
був період авангардних експериментів хореографів. Пошуки нових виразних
засобів, відмова від класичних здобутків, що ніби то стискували у жорсткі
рамки танцівників та хореографів. Важливим питанням являється пошук нового
руху, іноді не красивого та не зрозумілого для глядача. Пошук власного стилю
та новаторських знахідок та здобутків.
Саме у цей період з’являється такий феномен, як перформанс – а саме
танцювальний. Що він собою представляє – це дія, яка відбувається саме в цей
час та в цьому місці. В перформансі встановлюються хореографом певні рамки
дійства, та перформери користуються лише імпровізацією, не вдаючись до
використання попередньо заготовленого матеріалу. В перформансі може
використовуватися в любому визначеному хореографом чи виконавцем об’ємі
хореографія,

розмови,

робота

з

простором,

глядачем

чи

атрибутом.

Перформанси дозволяють розігрувати дійство не обов’язково у рамках сцени.
Дія виноситься у простір міста: парки відпочинку, сквери, вулиці, будівничі
майданчики. І найголовніше, в порформансах може закладатися постановником
сенс, а може в загалі не мати змісту як такого. Перформанс надає можливість
глядачу вкладати в дійство, яке відбувається перед ним власний зміст чи
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наповненість, додумувати свою історію чи наділяти героїв певними якостями
та рисами.
Закономірністю художнього розвитку в наш час являється постійне
ускладнення структури твору, наростання в ньому культурно-стилістичних
прошарків, що в результаті нагадує собою колаж та еклектику, які і являються
улюбленими творчими засобами постмодернізму [1;205]. Духу естетики XX
століття відповідає відсутність в постмодерн-хореографії традиціоналізму та
уніфікованості. Велика кількість ідей та концепцій, що

миттєво

розповсюджуються засобами масової інформації, багатообразність та багато
вимірність самого життя теж мають своє відбиття на культурному розвитку.
Отже перформанс, як дітище авангардної модерної хореографії, являється
одним з важливих чинників розвитку постмодернізму в хореографії.
Також на розвиток постмодернізму впливає і такий фактор, як звернення
хореографії до інших видів мистецтва. Постмодерній хореографії також
притаманні сміливі, іноді авангардні експерименти. В музиці був запозичений
такий засіб, як поліфонія, принцип симфонічної драматургії; у кіно – монтаж,
рапід, крупний план; у скульптури

- ремінісценція, позування. Багато

зарубіжних хореографів свої постановки вистроюють за принципом хепенінгу,
де дія розвивається алогічно, випадково, не очікувано для самих постановників.
Постмодерністична хореографія намагається використовувати все запозичене
із інших сфер людського існування, застосовуючи це для масового глядача.
Відштовхуючись від рис, притаманних модернізму – витонченості та
вичурності, постмодернізм оперує поняттями, що вже увійшли в повсякденне
використання; відмовляючись від складних художніх тонкощів , метафор,
парабол, навіть і від образів, нерідко використовує звичайні символи [4;48].
Постмодернізм має цілий ряд позитивних якостей. Він минає притаманне
модерну ділення на елітарне та масове; не дегуманізований, він направлений до
людини, а не від неї. У постмодерні продовжують розвиватися декілька
основних напрямків, характерних і для модерну. Перший напрям пов'язаний з
експресіонізмом, зі школою німецького виразного танцю і культивує
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суб’єктивні переживання людини, акцентуючи увагу на внутрішньому, дуже
часто підсвідомому житті. Переживання даного характеру мають своє
вираження в різких, ломаних лініях, брутальних рухах, неприродних позах та
формах, драматичній чи трагічній емоціональній атмосфері.
Другий напрямок бере свій початок з ідей конструктивізму та
абстракціонізму. Форма може бути сконструйована, як механізм. Тут
хореографія виконує рухову функцію, становиться засобом виявлення
кінетичної енергії.
Третій напрямок, що свого поширення в основному набував в Америці,
спочатку був пов'язаний з фігурою Айседори Дункан. Пізніше він збагатився
найрізноманітнішими ідеями, що були запозичені в негритянському фольклорі,
античній та біблейській міфології, а пізніше – від різноманітних філософських,
релігійних, психологічних течій [5;104].
Значні художні цінності в західній постмодерністичній хореографії були
створені тоді, коли вона знайшла точки дотику з академічним балетом і до неї
прийшли професіонали з класичною освітою. Неабиякий внесок в розвиток
сучасного хореографічного мистецтва зробили – М. Бежар, І. Кіліан, П. Бауш,
М. Каннінгем, У. Форсайт, А. Прельжокаж та інші.
Одним із найяскравіших та всесвітньо відомих хореографів, яскравим
представником постмодернізму являється Моріс Бежар, що став не тільки
класиком французького балетного мистецтва, але і світової сцени.
Бежара за правом вважають революціонером балетного мистецтва, який
змінив традиційне уявлення про балет.
Справжньою подією світового обсягу був показ в 1978 р. трупою «Балет
XX століття» «Весни священної» І. Стравінського. Балетмейстер відійшов від
етнічної основи музики Стравінського і розкрив зміст як картину виникнення та
розвитку двох природних початків – чоловічого та жіночого. На початку
балетної вистави балетмейстер максимально яскраво підкреслює близькість
людини до тваринного світу. Чоловіки, які пробуджуються, нагадують зграю
вовків. Перший крок, який вони роблять на зустріч людині – це боротьба зі
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страхом, відчуваючи небезпеку. Намагаючись різноманітно використовувати
пластичні можливості тіла танцівника, він не тільки ставить сольні партії, а
включає в постановки виключно чоловічий кордебалет. Таким чином, він
послідовно розвиває концепцію універсального чоловічого танцю, виходячи із
традицій античних вистав і масових дійств різних народів. Жінки, що
прокидаються зі світанком, асоціюються у глядача із світом рослин. Чоловіки
зіткаються із жінками, агресивність – з магічністю.
закінчується

перемогою

чоловіків

і

продовжується

Боротьба статей
неконтрольованою

пристрастю. Із цієї пристрасної бурі виникає Любов, і чоловік, вперше
відчуваючи ніжність, стає Людиною. Злиття в цій одноактній виставі музики і
танцю надало «Весні священній» неабиякого масштабу, зробивши його
великою містерією народження Людини [2;127].
Бежар вміло та вдало користується засобами постмодернізму. В балеті
«Паризькі веселощі» Моріс Бежар свідомо зіштовхує три різні епохи,
представлені академічним, романтичним, та модерн танцем . Таким чином він
створює своєрідний пластичний стильовий колаж, що є притаманним для
постмодерністської хореографії [4;47].
Бежар

запропонував

принципіально

нове

рішення

ритмічного

і

просторіально-часового оформлення спектаклів. Вкраплення в хореографію
елементів драматичної гри посилює яскравість драматизму його синтетичного
театру. Першим із балетмейстерів Бежар використовував для хореографічних
постановок великі території спортивних арен. Під час дії на величезному
майданчику розташовувались оркестр та хор, дія могла розвиватися на аби якій
частині арени , а іноді, навіть, в деяких місцях одночасно.
Цей засіб дозволяв зробити учасником спектаклю усіх глядачів.
Доповнював виставу величезний екран, на якому з’являлося зображення
окремих танцівників. Всі ці засоби були направлені не тільки на залучення
публіки ,але і на її своєрідний епатаж.
Яскравою і багатогранною, насиченою експериментаторством і творчими
знахідками є балетна постановка Моріса Бежара «Дім священика не втратив
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своєї чарівності , а сад – дивовижності», на музику В. Моцарта

та гурту

«Queen». Ця постановка була присвячена пам’яті Хорхе Дону, Фредді
Меркьюрі, що померли через Віл-СНІД, а також художнику-модельєру Джанні
Версаче. Вистава створена в стилі абсурдистського шоу, включає велику
кількість неочікуваних, і навіть шокуючих епізодів. Тут живі на візках возять
мертвих, щоб в один із моментів помінятися з ними місцями; чоловік із
крилами переміщується у взутті з величезними платформами, в які вмонтовані
працюючі телевізори; рентгенівські знімки змінюються на хоровий спів. Та
серед цього хаосу форм та яскравих кольорів з’являються епізоди, які надають
зрозумілий сенс всій виставі одразу. Наприклад, пластична алегорія СНІДу,
коли хлопці один за одним потрапляли в квадрат, з відкритою для глядачів
однією стороною – своєрідною пасткою, з якої немає ходу. Однаковим був
початок та фінал балету, коли під білими тканинами ховались ті, хто тільки -но
були живими [4;56].
Бежар, разом зі своєю трупою
значне місце посідає

створює синтетичні спектаклі, в яких

і танець, і спів, і пантоміма. Розширюються розміри

сценічних майданчиків і глядачі залучаються до дійств, що відбуваються на
сцені. Експерименти

Бежара були до смаку і глядачеві, і критикові. Він

отримує різноманітні нагороди: премію Театру Націй, диплом Фестивалю
танцю

в Парижі. Та творчій і життєвий шлях великого експериментатора

припиняється восени в 2007 році.
Висновки. Історія сучасного танцю загалом

відіграє неабияку роль в

розвитку та становленні сучасного хореографічного мистецтва. Зі зміною
модерну на танець постмодерну відбулося поширення зацікавленості людей
різних

верств

населення

культурою

та

мистецтвом,

оскільки

танець

постмодерну направлений до людини, на відміну від модерн-хореографії. Та не
можливо недооцінити вклад експериментів хореографів-модерністів, без яких
би хореографія постмодерністичного напрямку не набула б розповсюдження. В
багатьох факторах постмодерн продовжує традиції модерну, та насамперед, на
відміну від модернізму, постмодернізм має цілий ряд позитивних якостей. Він
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минає притаманне модерну ділення на елітарне та масове та не
дегуманізований. Неабиякий роль для розвитку сучасного хореографічного
мистецтва ,зокрема постмодерністичної хореографії зробили – М. Бежар, І.
Кіліан, П. Бауш, М. Каннінгем, У. Форсайт, А. Прельжокаж та інші.
Зважаючи

на

актуальність

хореографічного мистецтва,

та

активний

розвиток

сучасного

зацікавленість збоку молодих хореографів та

балетмейстерів даною темою, авангардні експерименти в модерній та
постмодерній хореографії потребують подальшого дослідження та вивчення.
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ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ВПЛИВ ШКОЛИ НА ФОРМУВАННЯ
МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ-ДЕЛІНКВЕНТІВ
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соціальної педагогіки
Херсонський державний університет
e. mail: marinachukhal@rambler.ru
У

статті

розглядаються

основні

профілактичні

заходи,

які

використовуються в практиці роботи шкільної психологічної служби,
класних керівників, вчителів, спрямовані на формування морального
виховання підлітків-делінквентів.
Ключові слова: моральне виховання, підлітки-делінквенти, конфлікт,
мораль, моральна спрямованість, моральна норма.
У практиці роботи школи трапляються випадки, коли використовувані
соціальними

педагогами,

класними

керівниками,

вчителями

засоби

виховного впливу не забезпечують нормального розвитку деяких дітей.
Здебільшого це буває тоді, коли вчителі мають справу з підліткамиделінквентами.
Дослідженнями проблем підліткового віку займалися як психологи,
педагоги, так і соціальні педагоги, зокрема: М.Фіцула, Е.Погребняк, І.Невський,
В.Синьов, О.Панченко, І.Звєрєва, С. Харченко та інші.
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Тому

метою

нашої

статті

є

висвітлення

проблеми

становлення

профілактичного впливу школи на формування морального виховання підлітківделінквентів. На шляху профілактики делінквентної поведінки підлітків
детермінується мотивація їх вчинків, причетність до соціуму і відповідальність,
що в свою чергу зводиться до усвідомлення та засвоєння підліткамиделінквентами моральних норм, прийнятих у суспільстві.
У

сучасній

педагогічній

та

психологічній

літературі

знаходимо

характеристику двох груп підлітків-делінквентів, відповідно до причин, що
викликають різні відхилення від звичайних норм поведінки. До першої групи
належать підлітки-делінквенти, у яких, внаслідок не нормальних умовах
їхнього життя в сім’ї, негативного впливу з боку батьків та недоліків у
шкільному

вихованні,

недисциплінованої

сформувалися

поведінки;

до

більш

чи

другої

–

менш

сталі

звички

підлітки-делінквенти,

недисциплінованість яких зумовлюється порушеннями психічного здоров’я,
неврозами, надмірною імпульсивністю, руховими розладами [1, c. 16].
Поведінка і характер підлітків-делінквентів складаються, як правило, під
впливом гострих конфліктів з оточенням. Завчасно не ліквідовані серйозні
конфліктні ситуації, у які потрапляє підліток, неминуче відбиваються в його
навчанні

і

поведінці,

породжують

надзвичайно

велику

збудливість,

затримують розвиток процесів гальмування. Іноді вади характеру і поведінки
підлітків бувають пов’язані з природженими властивостями їхньої нервової
системи, але в більшості випадків такі вади з’являються в силу несприятливих
умов морального життя в сім’ї: сварки батьків, пияцтво, розлучення.
Ефективний стан підлітків-делінквентів як першої, так і другої групи
посилюється відсутністю успіхів у основній їхній діяльності – навчанні. В
зв’язку з цим у колективі вони посідають невідповідне своєму прагненню
місце,

їхні

стосунки

з

учителями

й

однолітками

стають

емоційно

напруженими, все більш загострюються і приводять зрештою до встановлення
стереотипних форм поведінки з переважанням агресивності і негативізму [1, c.
18].
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Конфлікти підлітка-делінквента зі шкільним оточенням можуть набувати
різних форм, але найбільш типовими серед них є: конфлікт з учителем, який
не

зрозумів

учня,

образив

його,

виявив

безтактність,

грубість,

несправедливість; конфлікт з колективом школярів, що виникає тоді, коли з
тих чи інших причин, у прихованій чи відкритій формі колектив принижує
учня або й бойкотує його; конфлікт з сім’єю, доведений до такого ступеня,
коли учень своє негативне ставлення до рідних переносить на взаємини з
усіма іншими людьми і, в першу чергу, - з учителями і товаришами.
Загострення стосунків з членами сім’ї, педагогами, товаришами викликає
такі реакції підлітка-делінквента, як: намагання утвердити свою особу, свою
“гідність” за допомогою блазнювання, зухвалих вчинків; цілковита байдужість
до шкільного життя і шукання “друзів” на стороні, серед старших людей з
сумнівним моральним обличчям, що спричиняється часом до порушень
громадського порядку і злочинних дій.
Покарання, до яких вдається в подібних випадках учитель, класний
керівник не дають бажаних наслідків. Більш того: кара часто навіть поглиблює
конфлікт. Щоб успішно впливати на підлітків-делінквентів, потрібно
передусім знати причини недисциплінованості і робити все можливе для їх
усунення. При цьому слід враховувати, що нерідко буває так, коли
безпосередня причина делінквентної поведінки вже зникла, але залишила
наслідки, які продовжують зумовлювати недисциплінованість підлітка [4, c.
112].
Розглянемо приклад. Батьки одного з учнів восьмого класу вирішили
розлучитись.

Підготовка

до

розлучення

супроводжувалась

взаємними

образами, які гостро сприймав хлопець. Він став пропускати уроки,
відмовлятися від виконання навчальних завдань. Тим часом батьки
порозумілися, не розлучились, у сім’ї встановився лад. Та, незважаючи на це,
поведінка хлопця не тільки не змінилася на краще, а навіть погіршала. Він
почав тікати з дому, зовсім не з’являвся до школи. Таким чином, причина, що
викликала недисциплінованість учня, зникла, але це не привело автоматично
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до поліпшення його поведінки. Тепер уже потрібно було з’ясувати, чи
негативізм учня є лише наслідком втрати поваги до дорослих, чи він
викликаний психічними змінами, історичними порушеннями діяльності
нервової системи. В першому випадку треба, очевидно, визначити і здійснити
певний комплекс педагогічних дій, у другому, - застосувати лікувальні засоби
[4, c. 115].
Дійову систему методів і прийомів виховного шляху можна накреслити
лише тоді, коли вчитель, класний керівник, соціальний педагог добре знає
учня, його батьків, рідних, друзів, моральну атмосферу, в якій він живе, його
запити, нахили, інтереси, стан здоров’я та ін. Щоб змінити поведінку підліткаделінквента, педагоги, класні керівники разом із шкільною психологічною
службою обмірковують план індивідуальної профілактичної роботи з ним,
маючи на увазі:
- забезпечення підліткові такого місця в колективі, яке б задовольняло його
прагнення до спілкування з товаришами;
- створення умов для появи і зміцнення здорових емоцій, пов’язаних з
навчанням, суспільно корисною працею, громадським життям;
- роз’яснення морально-етичних норм та виправляння негативних форм
поведінки підлітків-делінквентів в позитивні форми поведінки [2, c. 8].
За визначенням філософського словника, мораль – це сукупність норм
поведінки людей, що регулюють їх відношення до суспільства, нації,
колективу, один до одного, підтримане особистим переконанням, традицією,
суспільною думкою. Моральні норми складають основу моральності
людини, але повністю її не визначають. Моральність включає моральні
погляди, теорії, переконання, почуття, відношення людей, моральну
поведінку. Моральні почуття виражають запити, оцінки, відношення,
спрямованість духовного розвитку особистості. У результаті формування
почуття в системі морального виховання з’являється емоційне відношення до
того, що раніше було байдужим. Моральні звички – це корисні для
суспільства, стійкі форми поведінки, які стають потребою людини і
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здійснюються в будь-яких ситуаціях і умовах. Моральна спрямованість – це
стійка суспільна позиція особистості, що складається в результаті
світоглядної основи, домінуючих мотивів поведінки і проявляється як
властивість особистості в різних умовах і обставинах [4, c. 137].
Перевіреним і виправданим практикою способом залучення всіх без
винятку дітей і підлітків-делінквентів до активної участі в житті учнівського класного, а потім і загальношкільного колективу є організація товаришування
та виконання громадських доручень. Підлітку-делінквенту, який так чи інакше
“випадає із норми”, учитель і колектив спеціально добирають доручення,
обережно, тактовно допомагають успішно виконати і з максимальною
доброзичливістю оцінюють зроблене. Враховуючи надмірну емоційність ат
імпульсивність підлітків-делінквентів, їм слід доручати таку громадську
роботу, виконання якої не вимагає тривалого часу, але дає виразні, помітні і
важливі для колективу наслідки. Хорошою оцінкою виконаної роботи
учнівський колектив висловлює довіру до свого товариша, морально
підтримує його, викликає в нього задоволення, спочатку, можливо і мало
помітне і бажання ще краще виявити себе. Підозріле і вороже ставлення
підлітка-делінквента до колективу змінюється на терпиме, а далі й на
позитивне, він поступово навчається поважати думку товаришів у дорожити
нею [2, c. 20].
У профілактичній роботі з підлітками-делінквентами виняткову роль
відіграє формування в них почуття “завтрашньої радості”, перспектива
здобути успіх і саме цим завоювати собі авторитет серед товаришів.
Збудження позитивних емоцій А.С. Макаренко вважав запорукою реальних
змін у громадській позиції вихованців [5, c. 367].
Підлітки-делінквенти вчаться, як правило, погано, двійка є постійним
супутником їхнього шкільного життя. Ця відсутність успіху породжує у
надмірно емоційних дітей протест. Переживання ж успіху змінює позицію
учня. Відомий радянський фізіолог В.М.Веденський переконливо довів, що
успіх у діяльності є потребою людини. Почуття успіху відкриває шлях до
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самоствердження підлітка-делінквента в колективі, викликає в нього
прагнення до цілковитого подолання своїх вад і докорінної зміни своєї
поведінки. Але для цього потрібна, крім усього іншого, правильна система
вимог до діяльності підлітка-делінквента. Нервозність та руховий “неспокій”,
властивий підліткам-делінквентам, не дозволяє їм ритмічно організовувати
свою працю і послідовно виконувати її частинами, а прогалини в знаннях та
відсутність навичок правильної організації роботи не дають можливість
успішно доводити її до кінця. Тому вчитель розподіляє роботу кожного такого
учня на чітко визначені елементи і оцінює спочатку лише ту її частину, яку
взято під особливий контроль [2, c. 27].
Варіантів індивідуальних завдань може бути дуже багато, але їх завжди
треба добирати з орієнтацією на поступове просування учня вперед і
відповідно до цього визначити поетапні контрольні вимоги. Тоді, коли одна із
таких вимог виконана учнем, встановлюється спеціальний контроль за
реалізацією нової, більше складної вимоги. Виконуючи під керівництвом
учителя та при дружній підтримці товаришів і цю вимогу, підліток
переконується: варто лише докласти певних зусиль і успіх буде забезпечений.
Так поступово в нього формується віра в свої сили, почуття своєї
повноцінності. Це приводить врешті і до нормалізації всієї його поведінки в
колективі.
Певними особливостями характеризується також роз’яснення підліткамделінквентам морально-етичних норм, оскільки ці учні, порівняно з іншими,
мають більш обмежені знання про мораль і здебільшого перекручено
уявляють і тлумачать права поведінки людини.
Враховуючи це, треба проводити з учнями, які в своїй поведінці
відхиляються від встановлених норм, додаткові індивідуальні бесіди на
морально-етичні теми, брати до уваги негативний життєвий досвід цих учнів,
на конкретних прикладах розкривати хибність їхніх уявлень.
Здійснювати всі ці заходи треба, звичайно, з максимальним тактом. Не слід,
зокрема, виділяти підлітків-делінквентів у якусь особливу категорію. Творче,
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цікаве, насичене багатим змістом життя шкільного колективу, тепле,
батьківське, чуйне ставлення до дітей, поєднане з твердою вимогливістю до
них, індивідуальний підхід до кожного вихованця, уміле, дохідливе
роз’яснення норм моралі, правильна організація праці і дозвілля школярів,
залучення їх до активної участі в продуктивній, громадській, суспільнокорисній праці, збудження в учнів переживання своїх успіхів у навчанні та
інших видах діяльності, забезпечення єдності виховних впливів школи, сім’ї і
громадськості – такі головні умови успішного морального виховання
підлітків-делінквентів.
Стаття не претендує на вичерпний і всебічний розгляд складної
багатогранної проблеми профілактичного впливу школи на формування
морального виховання підлітків-делінквентів. До перспективних напрямів
дослідження можна віднести ініціювання особистісного зростання в моральній
поведінці підлітків та формування їх позитивних якостей особистості.
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Соціальна нестабільність, яка загострюється у сучасній Україні, сприяє
поширенню

дитячої

бездоглядності,

яка,

в

свою

чергу,

породжує

безпритульність. Ця проблема не нова для України, а тому, для успішного
подолання цієї соціальної аномалії, важливо вивчити шлях розвитку методів
боротьби з безпритульністю серед неповнолітніх. Звернення до історії
подолання, а саме аналіз досягнень і помилок, допоможе уникнути прорахунків
у вирішенні цієї проблеми у сьогоденні. На сьогодні до боротьби з дитячою
безпритульністю активно долучається громадськість. В УСРР 20-х рр. також
діяла система громадських організацій, які переймалися проблемами дитячої
безпритульності. Тому дослідження досвіду їхньої діяльності має практичне
значення для вирішення сучасних питань.
Основні заходи, проведені громадськими організаціями для подолання
дитячої безпритульності неодноразово привертали увагу науковців. Діяльність
товариства згадують у своїх дослідженнях А.Г. Зінченко [7], В.Є. ВиноградоваБондаренко [1], І.В. Іщенко [9] та ін. Детально цю організацію вивчала Л.В.
Олянич [10]. Джерельною основою для висвітлення даного питання виступають
матеріали, які зберігаються у Державному архіві Херсонської області [2-6].
Мета статті – дослідити процес створення та функції товариства «Друзі
дітей»,

визначити

його

роль

у

подоланні

та

профілактиці

дитячої

безпритульності та бездоглядності у 1920-ті рр.
Аналіз літератури та архівних матеріалів свідчить, що значну роль у
подоланні дитячої безпритульності у 20-ті рр. відігравали саме громадські
організації. Товариство «Друзі дітей» (далі – «ДД») було добровільним
громадським об’єднанням, яке виконувало важливу суспільну функцію –
усунення соціальної аномалії, та було, за визначенням Іщенко І.В., - однією із
найбільш стабільних організацій у своїй діяльності [9, с.15].
У перші роки існування товариство було своєрідним громадським
підрозділом Центральної комісії допомоги дітям (ЦКДД) і за напрямками та
змістом роботи мало чим відрізнялося від неї. Офіційна назва Всеукраїнське
товариство «Друзі дітей» з’явилися 11 березня 1926 р., коли було зареєстровано
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статут. Тільки на І Всеукраїнському з'їзді «ДД» у 1927 р. були
диференційовані функції КДД від роботи товариства: комісії почали займатись
виключно боротьбою з безпритульністю, а товариство – профілактичною
роботою. У 1927 р. осередки «ДД» відокремилися у самостійну громадську
організацію – Всеукраїнське Товариство «Друзів Дітей» [1, с. 10; 7, с. 10-11; 10,
с. 10-12].
У «Статуті» товариства визначалася мета та завдання діяльності, права
товариства, обов’язки членів, організація управління тощо. Органи управління
поділялися на центральні (Всеукраїнський з’їзд, Всеукраїнська Рада товариства,
Президія Всеукраїнської Ради, Ревізійна комісія) та місцеві (окружні, міські,
районні відділи та осередки товариства в різних населених пунктах, закладах та
на підприємствах). Всеукраїнський з’їзд скликався з представників відділів на
місцях не менше одного разу на рік. До його компетенції входили: вибори Ради,
Ревізійної комісії, зміна статуту, затвердження бюджету тощо. У свою чергу
Рада обирала Президію, затверджувала план роботи. Вищий орган на місцях –
Окружний З’їзд. Окружна рада обиралася на 1 рік у складі 13 членів та 5
кандидатів, правління обиралося на 1 рік у складі 4 членів, Ревізійна комісія
також обиралася на 1 рік у складі 3 членів та 2 кандидатів [4, арк. 23-28].
До основних завдань діяльності «ДД» належали: організація осередків на
підприємствах та в районах для допомоги безпритульним, хворим та дітям
грудного віку, вагітним жінкам; осередки повинні були брати участь у
господарському житті дитустанови; шефство або патронування над нужденними
закладами в районі осередку; участь в кампаніях по допомозі дітям, котрі
проводили органи допомоги дітям, наросвіти, охорони здоров’я й проведення
таких кампаній з власної ініціативи; сприяння органам охорони праці проти
експлуатації неповнолітніх [6, арк. 10]. Під «патронуванням» мається на увазі
регулярна матеріальна допомога у визначених розмірах, а під «шефством» –
допомога в залежності від потреб, що виникли, тобто невизначена заздалегідь.
Товариство здійснювало превентивні заходи з боротьби з безпритульністю,
займалося питаннями масового підбору безпритульних дітей на вулицях міст,
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здійсненням шефської роботи та впровадженням соціального інституту
патронування, поверненням дітей до родин, створенням дитячих ясел,
майданчиків,

відкриттям

майстерень,

розподілом

безпритульних

по

дитустановах переймалися оперативно-шефські комісії товариств. Кошти на
проведення перелічених заходів перераховувала держава, а також товариство за
рахунок надходжень від комерційно-господарської діяльності [10, с. 13].
Крім того, осередки товариства відігравали важливу роль в популяризації
ідеї опікунства, як однієї з найкращих форм попередження дитячої
безпритульності [2, арк. 82]. Члени товариства здійснювали контроль над тим
як опікуни виконують свої обов’язки.
Важливість ролі товариства підкреслював і голова ЦКДД Г.І. Петровський:
«Правительство

изыскивает

все

возможности,

чтобы

ликвидировать

беспризорность, однако общественная мысль работает пока еще слабо. Так,
например, среди наших общественных организаций помощи беспризорным детям,
организация "Друзья детей" наиболее активна и достаточно широко развернула
сеть своих ячеек…». Слова Г.І Петровського було взято до уваги і до осені 1926 р.
в Україні налічувалося 1965 міських осередків та 1117 — сільських. Робота
осередків у містах і селах республіки здійснювалася у напрямі надання допомоги
органам народного комісаріату освіти в боротьбі з дитячою безпритульністю і
допомоги дитячим організаціям. 697 осередків узяли шефство над дитбудинками
[8, с. 833-834]. Але не варто забувати, що кількість не завжди означає якість,
більшість членів входили до осередків тільки «на папері».
З метою надання допомоги дітям на селі, створювалися сільські осередки,
організацією яких займалися районні виконкоми. У новоствореному осередку
повинно було бути не менше 10 чол. Вступний внесок був не менше 5 коп. [4,
арк. 11]. Варто зазначити, що селяни не проявляли значної активності та
бажання вступати до осередків, часто їх до цього примушували, що зазвичай
негативно впливало на ініціативність діяльності такого осередку. Інститут
громадськості ставав все більш підконтрольним виконавчій владі, що врештірешт, робило його неефективним, часто фіктивним.
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Одним із завдань товариства, було залучення нових членів до осередків.
До складу могли входити як всі члени трудового колективу, при якому був
створений осередок, так і члени їхніх сімей. Осередки організовувалися, якщо
на підприємстві було не менше 15 чол., котрі хотіли бути членами осередку [6,
арк. 10]. Перевіркою списків членів осередків займалися ОКДД [5, арк. 9].
Членами осередків були фізичні та юридичні особи. Наприкінці 1929 р. їх
було 7,7 тис., а членів 410 тис. Осередки виникали також при житловій
кооперації, щоб наблизити роботу до населення. У 1930 р. товариство внесло
зміни до статуту, а проведення чергового адміністративно-територіального
поділу в УСРР позначилося на загальній кількості товариства: через два роки
діяло лише 3,4 тис. осередків та 465 тис. членів [10, с. 10]. Грошовою та
матеріальною допомогою товариства на квітень 1929 р. було охоплено близько
20 тис.дітей [7, с.10-11]. Що характеризує масовість діяльності товариства на
кінець 20-х рр.
З метою запобігання різноплановості в роботі осередків їх об’єднували у
колективи. Так група осередків, прикріплених до одного й того ж дитзакладу
становила один колектив осередків. Для керівництва й ведення роботи окремих
осередків, створювалася рада колективу. Для виконання постанов ради і ведення
роботи, рада виділяла робочу трійку. Робота колективу велася за планом,
складеним радою або робочою трійкою і затвердженим ОКДД. Крім того, ОКДД
контролював виконання плану. План роботи колективу включав і план роботи
окремих осередків. Усі кошти, котрі збирав осередок, концентрувалися в робочій
трійці колективу. По всім зібраним коштам робоча трійка звітувала в ОКДД.
Рада складала кошторис витрат для свого дитзакладу, узгоджуючи його з
адміністрацією дитячого закладу та ОКДД. Кожний осередок щомісячно звітував
перед своєю радою. Рада в свою чергу щомісячно звітувала в ОКДД про
виконану роботу всього колективу осередків, вела облік членів осередків,
затверджувала плани роботи осередків колективу. Засідання ради проходило раз
на місяць, а робоча трійка засідала при виникненні питань, але не менш, ніж раз
на два тижні. Наприклад, у др. пол. 20-х рр. у Херсоні при Охматдиті існував
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колектив з 4 осередків, із загальною кількість в 116 членів [6, арк. 7, 9, 17].
Така організація роботи давала змогу осередкам у межах колективу ділити
обов’язки й опікуватися різними аспектами роботи дитзакладу. Фінансова
сторона діяльності колективів була підзвітна ОКДД, що підтверджує тезу про
пильний контроль держави над громадськістю, що гальмувало її роботу. У
глобальному контексті, наявність робочих трійок є не чим іншим, як наслідком
централізації, уніфікації, завершення формування тоталітарної системи з
прерогативою виконавчої влади у др. пол. 20-х рр.
З метою поліпшення роботи осередків між ними проводилися соцзмагання
за такими пунктами: збільшення кількості членів осередків на 50%; ліквідація
заборгованості по членським внескам; збільшення уваги на підшефні
дитбудинки; збільшення розповсюдження журналу «Друг дітей» серед
колективу. Термін проведення змагань – 6 місяців [2, арк. 2; 3, арк. 3]. Змагання
були ефективним засобом активізації роботи осередків, враховуючи різні форми
їх діяльності та застосування міжрегіонального рівня змагань (Наприклад,
проводилися змагання між херсонськими та миколаївськими осередками.).
Також, що не менш важливо, воно було джерелом поповнення бюджету.
Таким чином, можна з упевненістю говорити, що товариство «Друзі дітей»
зробило значний внесок у справу подолання дитячої безпритульності та
бездоглядності.

Починаючи

з 1924 р. при різних установах

масово

створювалися осередки товариства, котрі широко розгорнули свою діяльність
по подоланню та профілактиці дитячої безпритульності та бездоглядності у др.
пол. 20-х рр. Діяльність цієї організації характеризувалася масовістю, котра
проявлялася у великій загальній чисельності осередків та членів. До обов’язків
товариства входили різноманітні за змістом і обсягом завдання. Проте, з кінця
20-х рр. інститут громадськості ставав все більш підконтрольний виконавчій
владі, що врешті-решт, робило його неефективним, часто фіктивним. Тому
діяльність товариства можна охарактеризувати як підконтрольну партії
«громадську ініціативу», тобто це було не що інше як «керована демократія».
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Отже,

діяльність

товариства

«Друзі

дітей»

сприяла

подоланню

безпритульності, але не усувала самих причин масової дитячої безпритульності.
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УДК: 373.31
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ ЯК ЧИННИК ОПТИМІЗАЦІЇ
ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Васильєва О.В.
Науковий керівник: д.п.н., професор, член
кореспондент АПН України Голобородько Є.П.
здобувач кафедри педагогіки і психології Комунального вищого навчального
закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради;
Стаття присвячена проблемі реалізації міжпредметних зв’язків у
початковій школі, розглядає їх використання як один із ключових чинників
успішного навчального процесу.
Ключові слова: міжпредметні зв'язки, початкова школа, навчальний
процес, молодші школярі, урок.
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Як показує практика, міжпредметні зв'язки в шкільному навчанні є
чітким відображенням інтеграційних процесів, що відбуваються сьогодні в
науці і в житті суспільства. Ці зв'язки відіграють важливу роль у підвищенні
практичної та науково-теоретичної підготовки учнів, суттєвою особливістю
якої є оволодіння школярами узагальненим характером пізнавальної діяльності.
За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв'язків не тільки на
якісно новому рівні вирішуються завдання навчання, розвитку та виховання
учнів, але також закладається фундамент для комплексного бачення, підходу й
вирішення складних проблем дійсності. Саме тому міжпредметні зв'язки є
важливою умовою й результатом комплексного підходу в навчанні та вихованні
школярів.
Сьогодні у зв'язку зі збільшенням об'єму інформації, що підлягає
засвоєнню в період навчання у початковій школі, а також із необхідністю
підготовки молодших школярів до самоосвіти, важливого значення набуває
вивчення ролі міжпредметних зв'язків [1, c.101].
Проблему

міжпредметної

інтеграції,

можна

віднести

до

числа

традиційних, що стали вже класичними проблемами педагогіки. Її вивченню
присвячені

праці

Ж.Ж.Руссо,

Песталоцци,

Л.Н.Толстого,

Дж.Дьюі,

П.Р.Атутова, С.Я.Батишева, О.Ф.Федорова, В.А.Кондакова, П.Н.Новікова,
І.Д.Звєрєва, В.Н.Максимової, Н.А.Сорокіна, П.Г.Кулагіна, В.Т.Фоменка та
інших.
Міжпредметні зв'язки в навчанні відображають комплексний підхід до
виховання й навчання, дозволяють вичленувати як головні елементи змісту
освіти. Вони формують конкретні знання молодших школярів, розкривають
гносеологічні проблеми, без яких неможливе системне засвоєння основ наук [2,
c. 60].
Організація навчально-виховного процесу на основі міжпредметних
зв'язків може торкатися окремих занять (частіше узагальнюючих), теми, що
підлягає вирішенню міжпредметної проблеми, декількох тем різних дисциплін,
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цілого циклу навчальних дисциплін або встановлювати взаємозв'язок між
циклами.
У педагогічній літературі є понад 30 визначень категорії «міжпредметні
зв'язки», існують різні підходи до їх педагогічної оцінки й різні класифікації.
Так, велика група авторів визначає міжпредметні зв'язки як дидактичну
умову, причому у різних авторів ця умова трактується неоднаково. Наприклад:
міжпредметні зв'язки виконують роль дидактичної умови підвищення
ефективності навчального процесу (Ф. П. Соколова); міжпредметні зв'язки як
дидактична умова, що забезпечує послідовне відображення у змісті шкільних
природничо-наукових дисциплін об'єктивних взаємозв'язків, що діють в
природі (В. Н. Федорова, Д. М . Кирюшкина).
Ряд авторів дає такі визначення міжпредметних зв'язків: «Міжпредметні
зв'язки є віддзеркаленням у курсі, побудованому з урахуванням його логічної
структури, ознак, понять, що розкривається на уроках інших дисциплін», або
таке: «Міжпредметні зв'язки являють собою відображення в змісті навчальних
дисциплін тих діалектичних взаємозв'язків , які об'єктивно діють у природі й
пізнаються сучасними науками» [5, c. 22].
Всі вище перераховані визначення звичайно є логічними, однак їх не
можна вважати повними. Для того, щоб вивести найбільш інформативне
визначення поняттю «міжпредметні зв'язки», треба підвести його під інше,
більш широке. Таким більш широким, родовим поняттям по відношенню до
категорії «міжпредметні зв'язки» є поняття «міжнауковий зв'язок», але і перше і
друге є похідними від загального родового поняття «зв'язок» як філософської
категорії. Міжпредметні зв'язки є педагогічною категорією для позначення
інтеграційних відносин між об'єктами, явищами і процесами реальної дійсності,
що знайшли своє відображення в змісті, формах і методах навчально-виховного
процесу і які виконують освітню, розвиваючу та виховну функції [3, c.16].
Різноманітність висловлювань про педагогічні функції міжпредметних
зв'язків пояснюється багатогранністю їх прояву в реальному навчальному
процесі.
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Для підвищення якості освіти та оптимізації процесу навчання через
здійснення змістовної і діяльнісної інтеграції навчальних дисциплін необхідне
вирішення таких задач:
1) узгодження в рамках різних предметів можливих тем або питань для їх
сумісного вивчення;
2) внесення змін в тематичне і поурочне планування;
3) вивчення інтересів учнів до предмету, підвищення їх активності в
пізнавальній діяльності;
4) поповнення педагогічного досвіду різними технологіями, методиками,
формами і методами організації пізнавальної діяльності на уроках.
Важливо розуміти, що міжпредметні зв'язки можна використовувати на
різних етапах уроку: актуалізації знань, вивчення нового матеріалу, перевірки і
закріплення вивченого матеріалу, домашнього завдання і навіть при контролі
знань.
При розробці і організації навчального процесу необхідно дотримуватись
принципів:
- свободи вибору;
- відвертості;
- діяльності;
- зворотного зв'язку [4, c. 82].
Обрані форми й методи організації навчального процесу мають сприяти
різносторонньому використанню міжпредметних зв'язків та спонукати до
пошуку нових методик, що вимагають взаємодії матеріалу різних дисциплін.
Таким чином, використання міжпедметних зв'язків в навчальному процесі
дозволяє:
- поглибити мотивацію учнів до вивчення предмету;
- краще засвоїти матеріал, підвищити якість знань;
- активізувати пізнавальну діяльність школярів на заняттях;
- полегшити розуміння учнями явищ і процесів, що вивчаються;
- аналізувати, зіставляти факти з різних областей знань;
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- здійснювати цілісне наукове сприйняття навколишнього світу.
Подальше поліпшення системи багатосторонніх міжпредметних зв'язків
передбачає й подальше вдосконалення шляхів їх реалізації: планування цієї
роботи в школі, координацію діяльності всіх учасників педагогічного процесу;
ефективне

використання

міжпредметних

екскурсій,

дебатів,

конкурсів,

розширення практики здвоєних уроків, на яких можуть вирішуватися вузлові
світоглядні проблеми засобами різних навчальних предметів одночасно, за
участю двох або кількох учителів.
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The article deals with the implementation of interdisciplinary connections in
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МІСЦЕ ІДЕОЛОГЕМИ “МОСКВА – ТРЕТІЙ РИМ” У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ:
ОГЛЯД РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
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Херсонський державний університет
e-mail: socrat10@mail.ru
У статті проаналізовані основні підходи до розуміння сутності ідеологеми
“Москва – Третій Рим” у радянській історіографії ІІ половини ХХ століття.
Ключові слова: ідеологема, національна самосвідомість, православ’я
світова християнська імперія, месіанство, Третій Рим .
Під час Другої світової війни відбулися значні зміни в ідеології радянської
держави. Необхідність боротьби з агресією з боку Німеччини потребувала
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зростання патріотизму народних мас, відповідно – пошуку історичних
прикладів, які б мали вселити надію у перемогу. У цьому контексті особлива
увага була спрямована на події періоду XV – XVI століть. Цей період отримує
статус героїчного. Москва, яка перебувала в оточенні ворожих держав, змогла
відстояти свою незалежність, а потім і перетворитись у потужне централізоване
царство. Ці обставини зумовлюють зростання уваги істориків та філософів до
проблем формування та розвитку суспільної думки періоду XV – XVI століть.
У цей період відбулась реабілітація ідеологеми “Москва – Третій Рим”, яка
почала відповідати новим завданням радянської зовнішньої політики, особливо
у післявоєнний період. Вперше реабілітація зазначеної ідеологеми була
здійснена у фільмі С. Ейзенштейна “Іван Грозний” (1944 – 1945), де цар
відтворює формулу Філофєя: “Два Рима впали, а третій – Москва – стоїть, і
четвертого Риму не буде” [1, с. 29]. Це можна вважати поштовхом до активної
розробки зазначеної ідеологеми радянськими істориками та філософами. У
1945 році була надрукована стаття Н. С. Чаєва у якій зазначалося, що ідея
третього Риму дозволила об’єднати російське суспільство та спрямувати його
зусилля на збирання руських земель. Автор заперечує імперіалістичний
характер формули Філофєя і вбачає у ній відображення зовнішньої політики
російського уряду, спрямованої на приєднання «своєї вотчини Руської, тобто на
західних і північних кордонах» [8, с. 22].
У 1946 році відомий радянський філософ М. Т. Іовчук під час публічної
лекції перед слухачами Вищої партійної школи зазначив, що теорія про
“Москву як третій Рим” є однією з прогресивних суспільно-політичних ідей,
сформованих у межах релігійної ідеології. Він зазначав: «автори цієї теорії
стверджували,

що

Московська

держава

має

стати

Третім

Римом

–

найсильнішою державою світу» [1, c. 30]. Саме зміцнення держави постає, на
думку радянських дослідників, як головне завдання діяльності церкви періоду
XV – XVI століть.
У радянській історичній науці ІІ половини ХХ століття ідеологема
“Москва – Третій Рим” розроблялася у контексті досліджень пов’язаних із
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вивченням суспільно-політичних процесів періоду становлення та розвитку
Московської централізованої держави, зокрема, щодо співвідношення світських
та церковних елементів з позиції класового підходу. Основна увага була
спрямована на текстологічний аналіз писемних пам’яток XV – середини XVІІ
століть, що сприяло розгляду зазначеної ідеологеми у контексті формування
російської національної самосвідомості.
Методологічною основою вивчення процесів відображення історичної
самосвідомості

в

історико-літературних

пам’ятках

стала

концепція

Д. С. Ліхачова щодо розгляду історії російської суспільно-політичної думки
періоду феодалізму як складової частини загальноєвропейського історикокультурного процесу. На думку Д. С. Ліхачова, головним завданням
Московської держави XVІ століття було входження у коло європейських
держав на правах рівності та реалізація власної національної культури [3, с.
110]. У контексті реалізації зазначеної політики Москви було проаналізовано
ідеологему “Москва – Третій Рим”. Д. С. Ліхачов переконаний, що зазначена
ідеологема була поширена виключно серед церковних діячів і не мала
відображення в урядових документах. Джерелами для появи уявлень щодо
Москви як “Третього Риму” є дипломатична діяльність західних послів, а також
грецька пропаганда, котра сприяла поширенню візантійської ідеї всесвітньої
супрематії імперського Риму, що втілюється у єдиному християнському
богообраному царстві, яке існуватиме до завершення світу [3, с. 99]. Таким
чином, утверджуються візантійські уявлення щодо виняткової всесвітньої ролі
імператора як захисника церкви та голови усіх християн. Цей “Третій Рим”
почали шукати серед православних князівств, зокрема у Твері, Новгороді, а
згодом віднайшли у Москві, яка постала збирачем руських земель. Проте ідея
всесвітнього панування, яку утверджує ідеологема “Москва – Третій Рим”
суперечить, на думку дослідника, творчій політичній ідеї збирання навколо
Москви усіх руських земель. Саме тому московські правителі прагнули
відстояти свої права на царство “на своїй землі”, а не перейняти царський титул
з Візантійської імперії, що вже втратила незалежність [3, с. 100]. Титул царя
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дозволяв, у сфері міжнародних відносин, наголосити на особливих правах
стосовно руських земель, що перебували у складі Речі Посполитої. Саме
завершення татарського панування над Московським князівством, а не падіння
Візантійської імперії є поштовхом для побудови царства у Росії. Побудова
царства потребувала вироблення політичної теорії споконвічної величі Росії та
її правлячої династії. Це завдання було вирішено у дусі ренесансного
захоплення античністю через ідею спорідненості московських правителів з
імператорами Стародавнього Риму, що відображено у “Оповіді про князів
Володимирських” [3, с. 103].
Отже, завдяки праці Д. С. Ліхачова “Національна самосвідомість Давньої
Русі” (1945) у радянській історіографії утверджується переконання щодо
обмеженого функціонування ідеологеми “Москва – Третій Рим”, її іноземного
походження,

а

також

ідея

щодо

необхідності

дослідження

історико-

літературних пам’яток XV – середини XVІІ століть у контексті розробки
політичної теорії збирання усіх руських земель навколо Москви. Ця робота
буде продовжена такими дослідниками як: Н. М. Масленнікова, О. О. Зімін,
Я. С. Лурье, Р. П. Дмітрієва, Н. О. Казакова, М. О. Алпатов та ін.
У 1951 році була надрукована стаття Н. М. Масленнікової “Ідеологічна
боротьба у псковській літературі у період створення Російської централізованої
держави”, у якій автор звернула увагу на помилки у трактуванні ідеологеми
“Москва – Третій Рим”, які були присутні у роботі Н. С. Чаєва. На думку
дослідниці, Н. Чаєв розуміє Москву як “Третій Рим”, як істинне православне
царство, яке у майбутньому має об’єднати всіх православних. Таким чином ця
ідеологема постає програмою майбутніх завоювань, яка ще потребує своєї
реалізації. Проте, Н. М. Масленнікова переконана, що ідеологема “Москва –
Третій Рим” не була повноцінною теорією і не мала бути безпосереднім
закликом до дії, а мала лише форму, яка залежно від обставин могла набувати
різного змісту [6, c. 192-193].
У XVІ столітті ідеї Філофєя не отримали статусу державної ідеології
Російської держави і були поширенні переважно серед представників церкви.
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Спираючись на результати аналізу послань Філофєя Н. М. Масленнікова
намагалася довести, що головним завданням було не вироблення політичної
ідеології для Московської держави, а вирішення церковних проблем, зокрема,
симонії, припинення процесу секуляризації церковних земель, подолання
пороків серед духівництва[6, c. 194]. Проте, на думку дослідниці, політична
теорія Філофєя мала позитивне політичне значення, сприяла відображенню
величі Росії, її незалежності, обґрунтовувала божественне походження царської
влади і необхідність покори їй з боку населення Пскову [6, c. 203]. Таким чином
Філофєй

постає

яскравим

представником

ідеї

створення

російської

централізованої держави, яка є результатом божого промислу.
У 1962 році Н. М. Масленнікова надрукувала статтю “До історії створення
теорії “Москва – третій Рим””, у якій ця теорія була проголошена важливим
етапом в історії створення ідеології Російської централізованої держави. Автор
закликала аналізувати зазначену теорію у межах комплексу істориколітературних творів, а також інших елементів складної ідеологічної боротьби у
суспільній думці XV – XVІ століть [7, c. 569].
Значний внесок у розробку проблеми місця ідеологеми “Москва – Третій
Рим” у процесі формування російської національної самосвідомості зробив
Я. С. Лурье. На його думку, лише радянська історіографія завдяки врахуванню
класового підходу до аналізу суспільних рухів здатна адекватно осягнути
ідеологічну боротьбу кінця XV – початку XVІ століть. Радянська наука не
вважає твори Філофєя московською офіційною політичною теорією, але визнає
їх вартими уваги дослідників періоду кінця XV – початку XVІ століть. Ідеї
Філофєя Я. С. Лурьє розглядає у зв’язку з роботою гуртка митрополита Генадія
[5, c. 459-460].
На думку О. Л. Гольдберга, головним здобутком Філофєя є те, що доля
Російської держави та церкви аналізується не в межах візантійського світу
православних царств, а у контексті всесвітнього історичного процесу [2, c. 115116]. Головним поштовхом для створення праць Філофєя постають проблеми у

44

взаєминах між церквою та державою, а також проблема здобуття автокефалії
Російською православною церквою.
На окрему увагу заслуговує спроба Ю. М. Лотмана та Б. О. Успенського
віднайти зв'язок між ідеологемою “Москва – Третій Рим” та ідеологією періоду
правління Петра І. На думку авторів зазначена ідеологема має два
взаємопов’язані аспекти: релігійний та політичний. Перший наголошує на
особливій святості Москви, яка зберігає істинне християнство, а другий –
дозволяє сприймати Москву як втілення світової християнської імперії.
Релігійний аспект має два варіанти реалізації: через орієнтацію на Візантію або
через ізоляцію від “зіпсованих земель”. У випадку переважання політичної
складової ідеологеми держава починає шукати зближення з традиціями
імперського Риму. Період правління Петра І є часом реалізації ідеології, у якій
релігійні мотиви підкорені політичній доцільності. У цей період Росія мала
здійснити вибір: стати Новим Єрусалимом (актуальна проблема патріархату
Нікона) або Новим Римом (будівництво Санкт-Петербургу). Цей вибір постає
через визнання за народами права на самостійний розвиток незалежно від їх
конфесійної належності. Для періоду середньовіччя лише носії справжньої
істинної віри мають право на самостійний розвиток, а інші народи нібито не
існують. У період Петра І вибір робиться на користь політичного аспекту.
Виникає конфлікт з попереднім розумінням ідеологеми “Москва – Третій Рим”,
адже четвертого Риму бути не може, а Москва – третій та останній.
Проголошення Петербургу новою столицею дає старовірам підстави вважати
Петра І Антихристом, а нову столицю несправжнім містом. Саме тому образ
вічно молодого міста по відношенню до Петербургу стане центральним для
російської літератури ХІХ – початку ХХ століття. На думку Ю. М. Лотмана та
Б. О. Успенського, це є доказом впливу ідеологеми “Москва – Третій Рим” на
подальші періоди російської історії.
Таким чином радянська історіографія виробила уявлення про обмежений
характер функціонування ідеологеми “Москва – Третій Рим” у політичній
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сфері, але наголосила на важливості цієї ідеологеми для формування почуття
національної величі та єдності, для централізації Російської держави.
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Постановка проблеми. В Україні об’єктивно склалися такі соціальнопедагогічні та соціально-економічні умови, які призвели до погіршення стану
здоров’я дітей різного віку, збільшення серед них випадків паління, наркоманії,
алкоголізму, негативного ставлення до основних принципів здорового способу
життя та зневажливого відношення до власного здоров’я. З огляду на це, в
Законі

України

“Про

позашкільну

освіту”

підкреслюється

важливість

цілеспрямованого вирішення завдань формування у підростаючого покоління
здорового способу життя, свідомого і відповідального ставлення до власного
здоров’я

та

здоров’я

оточуючих,

вдосконалення

фізичного

розвитку,

профілактики бездоглядності, правопорушень серед дітей різного віку.
Сучасні погляди на проблему фізичного розвитку дітей проаналізовано у
ряді психолого-педагогічних досліджень у галузі педагогіки (Е. Вільчковського,
Л. Волкова, О. Кириченко, Т. Поніманської) та системи фізичного виховання
підростаючого покоління (М. Зуболій, О. Курок, Г. Ляшенко, Б. Шиян та ін.).
Фізичне виховання молодших школярів в період перебудови освіти в
Україні є одним з пріоритетних напрямків роботи суспільних інститутів
виховання та батьків. З огляду на вище вказане проблема фізичного розвитку
дітей молодшого шкільного віку потребує подальшого вивчення.
Мета дослідження – розкриття педагогічних умов, що забезпечують
ефективний фізичний розвиток молодших школярів в системі позашкільних
навчальних закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
Об’єкт

дослідження:

фізичне

виховання

молодших

школярів

у

позашкільних навчальних закладах.
Предмет дослідження: Педагогічні умови фізичного розвитку молодших
школярів у позашкільних навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У філософії поняття «умова» розглядається як категорія, що виражає
відношення предмета до явищ які його оточують, без яких цей предмет
існувати, розвиватися не може. Сам предмет при цьому розглядається як щось
обумовлене, а умова як відносно зовнішнє стосовно предмета різноманіття
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об'єктивного світу [1, с. 497]. Умова у філософії - це те, від чого залежить
предмет, комплекс предметів, характер їхньої взаємодії, з наявності якого
з’являється можливість існування, функціонування й розвитку даного
предмету. Сукупність конкретних умов даного предмету утворює середовище
його існування, а його вплив забезпечує реалізацію закономірних зв'язків і
відносин. Умови - це обставини, які визначають ті або інші наслідки, настання
яких перешкоджає одним процесам або явищам і сприяє іншим.
У науці часто мова йде про умови тієї або іншої діяльності. При цьому
можна зустріти роботи, де говориться про умови ефективності діяльності.
У педагогічних дослідженнях В. І. Андрєєва, Ю. К. Бабанського, В. І.
Загвязинського, Л. В. Мещерякової й інших розглядаються два аспекти поняття
умов навчальної діяльності – загально-педагогічний і дидактичний. Причому,
на наш погляд, визначення цих понять розрізняються тільки предметом, у
відношенні якого вони розглядаються, – у процесі навчання (дидактичні
умови), у процесі утворення особистісних якостей та властивостей (педагогічні
умови).
Під

педагогічними

умовами

розуміють

сукупність

об'єктивних

можливостей змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища,
спрямованих на вирішення поставлених у педагогіці завдань. Під комплексом
умов формування особистості розуміють сукупність взаємозалежних і
взаємообумовлених обставин навчально-виховного процесу та ресурсного
потенціалу який його забезпечує, що є результатом цілеспрямованого відбору,
конструювання й застосування елементів змісту, методів або прийомів, а також
організованих форм навчання для досягнення певних дидактичних цілей.
Л. В. Мещерякова до педагогічних умов відносить тільки ті, які свідомо
створюються в освітньому процесі і які повинні забезпечувати найбільш
ефективне протікання цього процесу. При цьому ми згодні з автором, що
педагогічні умови не можна зводити тільки до зовнішніх обставин, до
обстановки, до сукупності об'єктів, що роблять вплив на процес, тому що
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утворення особистості школяра являє собою єдність суб'єктивного й
об'єктивного, внутрішнього й зовнішнього, сутності і явища.
Тому педагогічні умови гармонійного розвитку особистості школяра, що
займається спортивно-оздоровчою діяльністю, ми визначаємо як сукупність
зовнішніх обставин освітнього процесу й внутрішніх особливостей особистості
школяра, від наявності яких залежить удосконалення фізичних якостей.
Визначити педагогічні умови фізичного розвитку молодшого школяра не
можливо без розкриття самого поняття «фізичний розвиток». Поняття
«фізичний розвиток» тлумачиться у наукових джерелах по-різному. У самому
загальному сенсі під «фізичним розвитком» людини розуміють процес змін
природних

морфо-функціональних

властивостей

організму

упродовж

індивідуального життя [2, с. 9]. Це також процес змін форм і функцій
організму; сукупність ознак, що характеризують зовнішні показники фізичного
стану організму на тому чи іншому етапі його фізичного розвитку (ріст, вага,
окружність грудної клітини, спірометрія легенів, динамометрія тощо) [3, с.29];
це суто спеціальне (антропометричне) тлумачення.
Дослідник

Е.

Вільчковський

підкреслює,

що

фізичний

розвиток

виявляється у становленні та зміні біологічних форм та функцій організму
дитини в процесі життя та визначається рівнем антропометричних і
біометричних показників (маса та довжина тіла, окружність грудної клітини,
частота дихання та серцевих скорочень); рухових якостей (швидкості,
спритності, сили, витривалості, гнучкості); показників формування постави.
Науковці Б. Ашмарін, М. Віленський та К. Грантинь фізичний розвиток
розглядають з двох позицій (у вузькому та широкому значенні). У вузькому
значенні - це процес зміни зовнішніх розмірів тіла людини. Такими поняттями
користується особливий розділ науки, який називається антропометрією, тобто
замірами людини.
Головними показниками, за якими оцінюють фізичний розвиток, на
думку багатьох науковців і практиків (Б. Ашмарін, О. Безкопильний, М.
Віленський, Е. Вільчковський, Л. Волков, К. Грантинь, В. Іващенко, Л.
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Матвєєв, Б.Шиян), є кількісні показники розмірів тіла (маси тіла, зросту,
окружності грудної клітки) та рівня функціональних можливостей людини, які
визначаються, зокрема, рівнем розвитку рухових якостей (швидкістю,
спритністю, гнучкістю, витривалістю, силою).
Під терміном «фізичний розвиток» зазвичай розуміють комплекс
функціональних показників, які визначають запас фізичних сил організму.
Стосовно дітей, уявлення про фізичний розвиток повинні бути розширені за
рахунок оцінки процесів росту та розвитку організму, - стверджують С.
Тихвінський, С. Хрущова, А. Урисон. Під фізичним розвитком дослідники
розуміють комплекс морфо-функціональних ознак, що характеризують віковий
рівень розвитку дитини.
У той же час, зважаючи на вади урбанізованого простору життєдіяльності
сучасної людини, спосіб життя не може привести до оптимального фізичного
розвитку без свідомої корекції впливів середовища самою особистістю [4, с.
50]. Тому ми вважаємо суттєвими складовими фізичного розвитку систему
суспільних традицій, знань, установок, звичок які орієнтують особистість на
здоровий спосіб життя, заняття спортивно-оздоровчою діяльністю.
Виділення педагогічних умов фізичного розвитку нами було здійснено з
врахуванням трьох напрямків:
1) аналіз закономірностей формування й розвитку особистості школяра в
діяльності, у тому числі й спортивно-оздоровчої;
2) аналіз досвіду тренерської роботи зі школярами, що займаються в
спортивній секції з плавання;
3) аналіз педагогічних умов, виділених у науці у відношенні тих або
інших видів діяльності.
При аналізі закономірностей формування й розвитку особистості
молодшого школяра в діяльності ми враховували, насамперед, індивідуальні
антропометричні особливості розвитку школярів (ріст, вага, окружність
грудної клітки, гармонійність статури) і ступінь розвитку фізичних якостей
(витривалість, сила м'язів, гнучкість, спритність, швидкісні дані).
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Як показав досвід тренерської роботи зі школярами, що займаються в
спортивній секції з плавання, основна увага тренерів і учнів приділяється
досягненню спортивних результатів. Але залишається поза полем зору
формування в дитини потреби ведення здорового способу життя, самостійної
підтримки високого рівня звичної рухової активності, володіння прийомами
своєчасного відновлення фізичного стану свого організму поза заняттями у
спортивній секції.
З метою виділення педагогічних умов формування гармонічного
фізичного розвитку школярів нами були проаналізовані численні роботи й
дисертаційні дослідження проблем гармонічного розвитку школярів і
ефективності спортивно-оздоровчої діяльності.
Звертаючись до проблеми виділення педагогічних умов фізичного
розвитку молодших школярів у позашкільних навчальних закладах, ми
виходили з наступних положень:
1.

Здоров'я - вища людська цінність; здорова людина - вихідна умова,

що забезпечує щиросердечну рівновагу, моральний комфорт особистості, з
одного боку, з іншого боку - це головна умова суспільного процесу відтворення
робочої сили й рішення соціально-демографічних проблем;
2.

Кожна дитина від народження має природні задатки. Задатки - це

можливості, які в сприятливих умовах можуть вирости в здібності; задатки
проявляються в схильностях до певного виду діяльності;
3.

Значимість фізичного розвитку школярів обумовлена необхідністю

збереження й зміцнення соціальної, психічної й фізичної складової здоров'я.
Фізична підготовленість, психологічна стійкість і соціальна адаптованість до
негативних зовнішніх факторів середовища є основними компонентами
фізичної культури особистості, показниками її фізичного розвитку й базисом
для розкриття її потенціалу.
4.

«Здоровий спосіб життя» - це поняття, що охоплює всі сфери

життєдіяльності особистості школяра, це сукупність соціальних умов і,
насамперед, діяльність самого суб'єкта, що забезпечують максимальну
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реалізацію потенційних можливостей. Здоровий спосіб життя покликаний
максимально розкрити й звернути на користь суспільства фізичні, духовноморальні, ділові можливості й сили кожної особистості;
Таким чином, ґрунтуючись на аналізі літературних джерел, ми прийшли
до висновку, що педагогічними умовами фізичного розвитку молодших
школярів в позашкільних закладах спортивно-оздоровчої спрямованості є:
1) Цілеспрямоване формування в школярів мотивації ведення здорового
способу життя. Педагогічна стратегія формування здорового способу життя
повинна сприяти самостійному виробленню переконань учня на основі системи
знань про здоров’я як основу успішного життя. Завдяки переконанням
створюються спочатку стійка мотивація здорового способу життя, потім
готовність і самоконтрольована активність у творенні власного здоров'я. На
відміну від загальноприйнятої схеми «знання - уміння - навички» ця
поведінкова система мобільна й легко вписується в довгострокову програму
життєдіяльності;
2) Систематизація рухової активності школярів. Це означає, що
навчально-виховний процес повинен бути в першу чергу систематичним та
безперервним. Фізіологічною передумовою безперервності тренувального
процесу та щільного режиму навантажень є здатність нервової, м'язової й іншої
систем зберігати слідовий ефект тренування протягом порівняно нетривалого
періоду. Безперервність та щільний режим тренувань створюють передумови
для нагромадження позитивних функціональних і морфологічних змін в
організмі [5, с. 62-63];
3) Врахування особливостей виховання фізичної витривалості школярів.
При вдосконаленні витривалості утворюються певні умовні рефлекси, які
сприяють покращенню кровообігу та диханню, регуляції функції організму,
обміну речовин та теплорегуляції;
4) Навчання практичним прийомам відновлення функціонального стану
організму. До таких засобів відносять масаж, активний відпочинок та вправи
спрямовані на розслаблення м`язів, які містять в собі релаксацію та аутогенне
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тренування.
Висновки
1. Фізичний

розвиток

характеризується

суттєвими

змінами

функціональних можливостей особистості дитини в певні періоди вікового
розвитку, що виражається у зміні окремих вікових якостей і загальному рівні
фізичної працездатності;
2. До педагогічних умов фізичного розвитку молодших школярів в
позашкільних закладах спортивно-оздоровчої спрямованості можна віднести:
цілеспрямоване формування в школярів мотивації ведення здорового способу
життя, систематизація рухової активності, врахування особливостей виховання
фізичної витривалості та навчання практичним прийомам відновлення
функціонального стану організму;
3. В подальшому дослідженні планується спрямування на формування
моделі фізичного виховання молодших школярів у позашкільних навчальних
закладах.
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У статті розглядаються особливості екологічного виховання учнів у
шкільних закладах Польщі. Висвітлено досвід польських педагогів у
впровадженні екологічно виховання в навчальний процес школи. Розкрито роль
школи у важливості формування в учнів бережливого ставлення до природи.
Ключові слова: екологічна освіта, екологічне виховання, навколишнє
середовище, природа.
Стрімкий розвиток людської цивілізації, постійне втручання людини
природу,

призводить

до

забруднення

навколишнього

середовища

в
та
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руйнування екологічного балансу між його окремими елементами.

Для

збереження життя на планеті Земля, людству необхідно змінити своє ставлення
до навколишнього середовища та прагнути жити в гармонії із природою.
Екологічна свідомість повинна проявлятися не лише у дорослого населення, а й
у молодого покоління, зокрема дітей та підлітків. Вони повинні усвідомлювати
необхідність охорони природи, відчувати себе її невід’ємною частиною [1].
Усвідомлення людством наслідків своєї життєдіяльності поставило екологію
серед тих проблем, розв’язання яких руйнує державні кордони, об’єднує різні
мови та культури, політичний та економічний уклади суспільства.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розкрити і проаналізувати шляхи
здійснення екологічної підготовки молоді в шкільній освіті Польщі.
Тематика багатьох

педагогічних досліджень визначалась важливістю

екологічної освіти молоді, необхідністю її реалізації найбільш ефективними
засобами в навчальному процесі. Дослідники приділяли значну увагу
визначенню екологічної проблематики в змісті навчальних дисциплін та
методиці їх викладання.
Дорога до екорозвитку досягається головним чином через державну освіту.
«Там, де сьогодні бракує екологічної освіти, там рано чи пізно виникне
конфлікт між людиною та навколишнім середовищем.» (S.Kozłowski, 1994).
Проблеми екологічної освіти протягом багатьох років обговорюються на
міжнародних конференціях та форумах. Велике значення в цьому відношенні
мала міжнародна конференція організована за сприяння ЮНЕСКО та ООН, що
безпосередньо була присвячена екологічному вихованню, яка проходила в
Тбілісі в 1977 році. На ній були визначені концептуальні питання, пов’язані з
цілями, змістом, методами екологічного виховання. Багато її положень звучать
актуально і до сьогодні [3].
Підписавши Тбіліську декларацію Польща зобов’язалась

виконувати її

положення та протягом багатьох років сприяла втіленню цих положень в
навчальний процес. Для ефективного впровадження екологічної освіти цієї
країни перед школою поставлено ряд завдань:
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- формування в учнів наукових знань та знань про цінність навколишнього
середовища;
- виховання на свіжому повітрі, безпосередньо шляхом прямого контакту учнів
з природою;
- виховання учнів в традиції збереження навколишнього середовища, тобто
формування в учнів відчуття відповідальності за збереження навколишнього
середовища;
- пізнання деяких особливостей рослин та тварин, їх будови, певних
фізіологічних процесів та умов проживання для виявлення правового захисту
певних видів;
- формування певних навиків, необхідних для прогнозування наслідків впливу
людської діяльності на навколишнє середовище;
- удосконалення знань у вихованців, про захист навколишнього середовища та
прийняття рішень для покращення його стану (E.Korczak, 1994).
З тексту Декларації Міжнародної конференції ЮНЕСКО в Тбілісі, цілі і
задачі комплексної екологічної освіти повинні використовуватись у всіх
вікових та у всіх соціально-професіональних групах населення. Це ще раз
доводить необхідність вивчення та впровадження екологічного компоненту в
шкільну систему освіти [5].
Під час дослідження було з’ясовано, що важливим етапом у безперервному
ланцюгу екологічного виховання є шкільний етап, який припадає на період
становлення особистості, коли формується уява про взаємозв’язок природних
явищ, розвивається екологічне мислення. У сучасній школі, запропоновані
навчально-виховні шляхи, мають бути реалізовані в першу чергу на заняттях з
природи (І-ІІ класи початкової школи та ІV-VІ класи середньої школи), а також
на уроках біології, географії, фізики, хімії (І-ІІІ класи гімназії).
Однак така система має певні недоліки, оскільки по-перше, не має
впевненості в тому, що краще за вчителів природознавства чи біології, або
географії буде реалізовано екологічне виховання в якісний та компетентний
спосіб. Адже не кожен орієнтується в місцевих або глобальних екологічних
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проблемах, щоб мати можливість професіонально здійснювати такий захід.
По-друге, такий шлях виховання, що пов’язаний з постійним впровадженням
екологічного компоненту в школах, створює ризик виникнення маргіналізації.
Екологічна освіта й виховання учнів і посідають провідне місце у
розв’язанні проблем з охорони навколишнього середовища та раціонального
природокористування. На протязі багатьох років, зусилля польської освіти
направлені на підвищення інформованості населення стосовно збереження
природи. Створювались документи, які окреслювали сферу

викладання

екологічного компоненту в школах, які б відповідали «Основній навчальній
програмі». Одним із основних розділів освіти є екологічна освіта, яка
займається питаннями навколишнього середовища в залежності від умов і
характеру господарської діяльності людини [2].
Все більш реальною стає загроза виникнення в учнів моральних якостей,
орієнтованих більше на прагнення до матеріального успіху, ніж на вироблення
в собі відповідальності за долю світу, або розв’язання дилеми «мати чи бути».
Враховуючи той факт, що в сучасному суспільстві, потужна машина рекламної
індустрії в засобах масової інформації, закликає до постійного споживання,
перед школою, постало нелегке завдання, по формуванні в молоді екологічної
свідомості.
Дослідження літератури з даного питання дає можливість стверджувати, що
екологічному вихованню в школах з кожним роком приділяється все більше
уваги. Нині екологічний компонент присутній в навчальних програмах
починаючи з дитячих садків та класах початкової школи. Екологічна освіта
стала важливим невід’ємним елементом всіх рівнів освіти. В ході навчання,
кожен учень повинен, здобути розуміння, того що людина являється частиною
природи, і знищення або не бережливе ставлення до неї часто загрожує самій
людині. У розумінні молодого покоління, захист навколишнього середовища,
повітря, лісів, води стає проблемою людського буття.
Екологічна освіта в польській школі може здійснюватися :
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- в рамках однієї години уроку або кількох згрупованих годин, тема яких
присвячена окремим питанням з екології та охорони навколишнього
середовища відповідно до змісту навчальної дисципліни, яка містить
екологічний компонент;
- в рамках значної частини часу, що виділено на навчальну дисципліну. Це
можуть бути конкретні теми з екологічною освітою, вміст яких є послідовним і
логічно збудованим матеріалом предмету на даному етапі навчання;
- у рамках позакласних факультативних занять, що організовуються в школі. Це
може бути, наприклад, Екологічний кружок, де молоде покоління може
поглибити свої знання з екології та охорони навколишнього середовища,
проводити дослідження, виконувати експеримент, розширювати знання з даної
проблеми, заохочувати інших учнів брати активну участь у збереженні
природи.
- в рамках організації тематичних екологічних екскурсій. Створені так звані
Зелені школи, на меті яких є поглиблення у молоді окремих питань, що
відносяться до екології та формування дбайливого ставлення до навколишнього
середовища;
- в рамках шкільних або міжшкільних конкурсах та змаганнях. Слід зазначити,
що форма конкуренції (суперництва) серед дітей та молоді має сильний
мотиваційний вплив. В залежності від цілі та тематики конкурсу з екології,
мотивована молодь прагне до поглиблення знань, які сприяють формуванню
бережливого ставлення до природи [8].
Для збільшення ефективності екологічної освіти в школах, на думку деяких
дослідників, зокрема професора M. Howaniec необхідно включити в навчальний
процес такий предмет, як «Охорона навколишнього середовища». Активне
обговорення цього питання на державному рівні дає помітні результати,
зокрема ряд змін в системі освіти. Зростання компоненту екологічного
виховання в школах та гімназіях відбувається за рахунок змін шкільних
програм та навчальних планів. Особливо помітно це в початковій школі (І-ІІІ
класах). Однак найбільша відповідальність за впровадження екологічного
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виховання в школі лежить на предметах природничого циклу

(природа,

біологія, хімія, географія, фізика) на всіх етапах навчального процесу.
Екологічна освіта є також і в багатьох інших предметах, де прослідковуються
тематичні зв’язки пов’язані з охороною навколишнього середовища. Ці зв’язки
відповідають змісту шкільного предмету та сприяють розвиткові учня.
Екологічне виховання постає перед учнями в момент їх навчання в школі. З
точки

розвитку

цивілізації,

формування

відповідальності

за

стан

навколишнього середовища, значно зменшує ризик навмисного виникнення
загрози нераціонального природокористування, використання людиною нових
матеріалів, речовин та технологій, що можуть завдати шкоди природі.
Виховний вплив на підростаюче покоління здійснюється комплексно: на
загальнонаціональному й місцевому рівнях, через предмети присвячені суто
екологічним питанням і як обов’язкові компонент кожної дисципліни; що
забезпечує ефективність навчально-виховного процесу.
Тільки безперервна, нескінченна екологічна освіта дітей, молоді та дорослих
буде позитивно сприяти захисту навколишнього середовища в суспільстві. Таке
виховання опосередковано сприятиме збалансованому існуванню економіки та
навколишнього середовища, які будуть відповідати засадам врівноваженого
розвитку суспільства; та забезпечить майбутнім поколінням право на безпечне
життя в красивому та багатому природними ресурсами навколишньому
середовищі.
На протязі багатьох років, зусилля польської освіти направлені на
підвищення інформованості населення стосовно збереження природи. Ця країна
активно втілює ряд різних проектів по розширенню екологічної освіти. Досвід
Польщі може стати значним внеском у підвищенні ефективності та розширенні
можливостей вирішення проблем сучасного екологічного виховання України.
Важливим етапом у безперервному ланцюгу екологічного виховання є
шкільний етап, який припадає на період становлення особистості, коли
формується уява про взаємозв’язок природних явищ, розвивається екологічне
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мислення. Робота польських педагогів у сфері екологічного виховання має
значні здобутки, а тому й заслуговує на всебічне вивчення.
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The article considers the peculiarities of the ecological education of pupils in
schools of Poland. Lit the experience of Polish teachers in the implementation of
environmentally education in the educational process of schools. Disclosed the role
of the school in the importance of the formation of the students of the careful attitude
to the nature.
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У статті розкривається зміст якісного аналізу процесів відтермінування
особистістю

повсякденних

завдань

та

конструювання

нею

власного

майбутнього. На основі аналізу виділено 9 моделей відтермінувальнофутурологічних спрямованостей особистості.
Ключові слова: відтермінування, прокрастинація, особистісне майбутнє,
проективний малюнок, напівструктуроване інтерв’ю.
Постановка проблеми. Сучасна особистість, знаходячись у потужному та
мінливому інформаційному просторі, має постійно шукати стратегії власного
життєтворення, які б відповідали її меті до самореалізації. Однак переваги
сучасності, подібні масовій культурі, яка схильна спрощувати реальність,
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робити її доступною для широкого загалу, часто нівелюють потенціал
технологічних досягнень на глобальніших щаблях людського розуму. Поряд з
інформаційною перевантаженістю, багатозадачністю обов’язків, поставлених
перед сучасною людиною, яка все ж не бажає опинитися поза яскравим і
насиченим життям, існують такі актуальні особистісні й суспільні практики, які
так чи інакше покликані вносити елемент відсторонення від потоку
повсякдення. Відтермінування, прокрастинація, лінощі – усі ці процеси досить
часто фігурують при розгляді діяльності особистості та її ефективності у будьяких сферах: від навчання, роботи, творчості до побуту. Однак вищезазначені
дії різняться між собою за характером їх застосування самими суб’єктами. Для
багатьох поведінка зволікання, відтермінування завдань є типовою у більшості
життєвих ситуацій.
Уявлення ж особистості про власні обрії життя репрезентовано в якості
завданнєвого структурування її майбутнього. Той шлях, який особистість
обирає щодо власної поведінки у звичних, буденних справах, цілком
закономірно ставить відбиток на способі конструювання її майбутнього.
Мета

статті

–

описати

моделі

відтермінувально-футурологічних

спрямованостей особистості на основі якісного аналізу емпіричного матеріалу.
Стан дослідження. Саме у визначенні майбутнього полягає сутність,
перспектива особистості. Проблеми майбутнього розглядалися і в контексті
психологічного

часу,

часових

горизонтів,

життєвих

перспектив

(К. Абульханова, П. Жане, Ф. Зімбардо, Т. Коттл, П. Фресс, Б. Цуканов), і в
якості

прогнозування,

антиципації,

випереджувального

відображення

(П. Анохін, М. Бернштейн, А. Брушлінський, Б. Ломов, Є. Сурков, В. Ядов), та
саме смислове переживання особистістю власного майбутнього у персонології
має основи у поглядах М. Бахтіна, Ш. Бюлер, Дж. Келлі, Г. Олпорта [3].
Проблематика відтермінування перемежовується у соціальній психології із
поняттям

«прокрастинація»,

яку

ретельно

досліджували

американські,

британські й австралійські науковці: Дж. Бурка, Дж. Діаз-Моралес, К. Лей,
Р. Лоумен, П. Стіл, Н. Мілгрем, К. Сімпсон, Б. Такмен, Л. Юен та багато інших
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[2]. Зв'язок конструювання майбутнього із практиками «відкладання справ на
потім» простежується у дослідженні М. Спектер та Дж. Феррарі, в якому
доведено, що такий спосіб поведінки, як зволікання із прийняттям рішень та
виконанням завдань, негативно корелює з орієнтацією на майбутнє і має
позитивний зв'язок з орієнтацією на минуле [5].
Виклад основних положень. Досліджувану вибірку склали юнаки (37
осіб) та дівчата (62 особи) віком від 20 до 26 років мистецьких й медичних
спеціальностей останніх курсів (4-й, 5-й, 6-й) денної форми навчання
Херсонського державного університету та Дніпропетровського медичного
інституту

традиційної

та

нетрадиційної

медицини.

Характер

вибірки

обумовлено припущенням щодо яскравої схильності до практикування
відтермінування у творчих особистостей, а також тим, що специфіка медичної
освіти має накладати відбиток на стратегіях життєконструювання студентів та
їх обходження з власними завданнями, які б доповнювали стратегії студентів,
які отримують мистецьку освіту.
В якості інструментів дослідження було використано проективний
малюнок станів при відтермінуванні та своєчасному виконанні справ, а також
напівструктуроване інтерв’ю [1]. Вибір цих методів дослідження обумовився, з
одного боку, гнучкістю процедурних меж для отримання широкого діапазону
категоріального базису та емпіричних виявів досліджуваної проблематики, а з
іншого,

– необхідністю перевірки наявності контекстуального

зв’язку

параметрів відтермінування та футурологічно-конструювального процесу
повсякденного життя особистості.
Використання якісного аналізу малюнків продемонструвало вже цілком
диференційовані

способи

відображення

проблематики

відтермінування

досліджуваними. Учасники, які зображували власні стани «Я – відповідальний»
та «Я з тих, хто все відкладає на потім», розділилися на декілька груп за
критерієм

тематики

дослідження.

ілюстрацій

щодо

загального

уявлення

про

поле
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Вагому

частину

зображень

склали

малюнки

символічного

та

предметного характеру: геометричні фігури, пунктуаційні знаки, сходи,
годинники, предмети побуту, техніка тощо. Такі зображення свідчать про
надання досліджуваними проблематиці, що вивчається, категорійного статусу,
співвіднесення

станів

сформованими

асоціативними

поняттєвої

системи

«відповідальності»
рядами,

особистості:

ці

та

«відтермінування»

чітко
стани

визначеними
добре

із

вже

елементами

усвідомлюються

та

інтерпретуються авторами.
Поєднуючи результати малюнкового аналізу з текстовим, доходимо
висновку, що констатація часової обмеженості у вербалізації практик
відтермінування співпадає з їхньої малюнковою інтерпретацією в якості
тривожності або радощів, тобто з достатньо зрозумілими станами, а мотиви
утилітарності

в

текстах

варіюються

з

позицій

узвичаєння

або

ж

невизначеності у малюнково-символічному модусі. Яскраво виражені у
малюнках, однак діаметрально протилежні стани тривоги, напруги, суму,
пустоти та захвату, радості, відчуття свободи, відповідають у розповідях
респондентів означенню чіткого розуміння, привласнення певного статусу
практикуванню відтермінування. Абстрактні ж, нечіткі, або тривіальні,
загальноприйняті зображення підтверджуються респондентами у характері
їхніх

висловлювань

щодо

прокрастинаційної

поведінки

як

практики

малоусвідомлюваної, такої, яку важко описати й охарактеризувати раціонально.
Таке

поєднання

проективно-малюнкового

та

вербально-описового

модусів розгляду запропонованої проблематики досліджуваними свідчить про
збереження

загального

символічного

контексту,

яким

наділено

прокрастинаційні практики.
На основі критеріїв частоти й оцінки практикування прокрастинації в
текстах

транскрибованих

інтерв’ю

виявлено

щонайменше

три

типи

відтерміновувачів. Для тих, хто майже не практикує відтермінування,
характерна тенденція вважати його вкрай негативним проявом. Таких
досліджуваних ми назвали супротивниками або антипрокрастинаторами.
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Особи ж, які відкладають свої справи на потім досить часто, розділилися на
дві групи. В більш численній групі відтерміновувачів дані практики
розглядались як звичайні, буденні, навіть комфортні та приємні, що свідчило
про позицію відстоювання природної необхідності феномену. Цю категорію
досліджуваних ми означили як активних прокрастинаторів (за термінологією
А.Хсін Чун Чу) [4]. Була серед досліджуваних і відносна меншість із тих, хто
відчував дискомфорт через власну схильність до відтермінування, яке
оцінювалось як шкідлива звичка. Цей тип зволікання із виконанням власних
завдань означено як пасивний, напружений.
Особливість типологізації відтерміновувачів полягає ще і в тому, що для
них характерні й відповідні способи означення свого практикування, які
визначено вище при аналізі малюнків. Так, антипрокрастинатори найчастіше
зображують свій стан в руслі тривоги, ігнорування. Активні відтерміновувачі
обирають способи символізації комфорту, невизначеності, радощів. Пасивні
прокрастинатори демонструють у власних малюнках тривожність, спад
енергії, невизначеність, узвичаєння у ситуаціях зволікання із виконанням
власних справ.

Антипрокрастинатори (не
практикують
відтермінування / нечасто
до нього звертаються)

Тривожний тип
(агресивний)

Активні
відтерміновувачі
(прихильники
раціонального
зволікання із
виконанням завдань)
Спокійний тип
Невизначений тип

Ігноруючий тип

Радісний тип

Пасивні прокрастинатори
(вважають «відкладання
на потім» власною
шкідливою, але
буденною звичкою)
Тривожний тип
(пом’якшений)
Знесилений тип
Невизначений тип
Узвичаєний тип

Рисунок 1. Розподіл типів практикування відтермінування відповідно до
типів прокрастинаторів.
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Як бачимо, мотиви тривожності та невизначеності у зображеннях станів
відтермінування можуть повторюватися відповідно і для антипрокрастинаторів
й активних відтерміновувачів, і для активних та пасивних прокрастинаторів.
Нерівномірна

кількість

типів

відтермінування

відповідно

до

типів

прокрастинаторів є ознакою, на яку слід звернути увагу при подальшому
відстеженні характеру побудови досліджуваними власного майбутнього –
розповідях про плани на своє життя.
З’ясування конфігурації конструкту особистісного майбутнього на основі
аналізу футурологічних автонаративів у складі дослідницьких інтерв’ю стало
наступним кроком роботи.
Параметрами аналізу, як вже зазначалося у попередньому розділі, були:
визначення рівня сформованості уявлень про майбутнє, відкритості до змін,
динамічності у розвитку подій, базису футурологічної реальності, міри
активності у вибудовуванні майбутнього, включеності в соціальний контекст,
емоційного фону.
Досліджувані, які символізували відтермінування в якості тривожного
стану, демонстрували своє майбутнє з двох провідних позицій. Перша
відповідала малюнковій інтерпретації відтермінування як мобілізаційних
практик (тривога – стимул діяти) в антипрокрастинаторів і означувала
відповідальне майбутнє. Обсяг футурологічних історій у даному випадку
відносно

невеликий,

деталізація

описуваного

–

на середньому рівні.

Традиційність уявлюваної картини життя в наративах виказує нав’язані
цінності інтерв’юйованих: тексти сповнено такими словесними маркерами, як
«кожен замислюється», «так прийнято», «зазвичай» тощо. Подієвість життя є
динамічною, вибудованою не гнучко, а за певними принципами, які не слід
порушувати, аби домогтися бажаного. Роль конструктора майбутнього
відводиться самому автору, проте це має вплив на оточуючих – в історіях
згадуються персонажі, небайдужі досліджуваному. Емоційне тло таких текстів
тяжіє до оптимістичного, демонструючи наявність мрій, цілей, тяжіння до
героїчного сюжету.
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Друга позиція майбутнього крізь призму тривожного символізму
пасивних відтерміновувачів охарактеризована як імовірнісна. Розглядається
декілька варіантів очікуваних подій, за рахунок чого текст досить обширний,
проте не надто деталізований. В описі подій присутня осмисленість власних
цінностей, що говорить про суб’єктивність футурологічної реальності.
Динаміка життєвих ситуацій в таких наративах відзначається деякою
циклічністю, повторюваністю, не дивлячись на уявлювану варіативність
сюжетів особистісного майбутнього. Автори демонструють гнучкість у
моделюванні власних перспектив, хоча при описі кожного варіанту ніби
обмежують себе у продовженні, остерігаючись невірного кроку. Власна
активність окреслена досить чітко, в історії загалом відсутні інші персонажі, які
б могли допомогти у створенні майбутнього інтерв’юйованої особи. За оцінкою
емоційності даний тип футурологічної історії є, скоріше, нейтральним, адже у
тексті практично відсутні маркери емоційного забарвлення, і ставка робиться
на констатацію фактів та очікування вірогідних подій.
Утилітарну модель особистісного майбутнього було висунуто шляхом
асоціювання активних практик відтермінування зі станами комфорту і спокою.
Наративи в межах цієї моделі є середніми і за розміром, і за мірою деталізації.
Основою створення реальності майбутнього є власні цінності авторів, а
динаміка вибудовування подій є пристосувальною, націленою на оптимізацію
умов життя. Відкритість часової перспективи відображено у готовності до змін
задля удосконалення. Особистий внесок у конструювання майбутнього
спостерігається у перетворювальній діяльності з орієнтацією на соціальне
прийняття, відсутність конфліктних ситуацій. Емоційна наповненість таких
утилітарних футуронаративів позитивна, в основі конструювання майбутнього
домінують бажання особистості, орієнтація на побудову життєвої програми.
Мотиви спаду енергії, суму, знесиленості пасивних прокрастинаторів
отримують своє звучання в компенсаторному типі майбутнього. Рівень
сформованості уявлень про нього досить високий: респонденти детально і
яскраво описують події у своїх футурологічних історіях, базисом переживань
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яких є власний життєвий досвід та його осмислення. Автори самі є
ініціаторами активності щодо свого майбутнього, готові до конструктивних
змін, бажають бути реалізованими і в особистісному, і в соціальному плані. За
емоційною

складовою

тексти

сповнено

оптимістичними

надіями

та

сподіваннями, однак з відтінком непевності у вірогідності реалізації авторами
своїх потреб.
Два

варіанти

особистісного

майбутнього

продемонстровано

досліджуваними у межах невизначеного типу практик відтермінування. У
першому варіанті основою майбутнього респонденти вбачають свої теперішні
актуальні стани, проживання «тут-і-тепер», орієнтуючись на плинне
пристосування до умов, запропонованих обставинами. Уявлення про майбутнє
у таких досліджуваних сформовані мало, вони зосереджені на власних
цінностях, які однак в будь-який момент можуть змінитися, тому присутня
відкритість до змін власних життєвих перспектив. Орієнтованість на
суспільство виражено на середньому рівні: інтерв’юйованим хочеться бути
корисними, але у першу чергу для них цікавий не результат діяльності, а її
процес. Емоційний фон подібних історій про майбутнє – нейтральний, майже
байдужий.
Другим варіантом особистісного майбутнього з позицій невизначеного
типу практик відтермінування є застережливий. Обсяг текстів наративів в
даному випадку середній, проте розповіді є досить деталізованими. Особи,
яким притаманний такий спосіб конструювання власного майбутнього,
відзначаються бажанням самостійно прокладати свій шлях, однак не гребуючи
допомогою

близького

оточення.

Проте

їхні

уявлення

про

майбутнє

детерміновані не аналізом власних життєвих позицій, а наслідуванням традицій
та перевірених способів життєконструювання, і, можливо, через це розповіді
насичено негативними емоціями щодо власних можливостей: автори хочуть
досягати бажаного, але найменші поразки їх дратують та змушують
зневірятися. Саме тому своє майбутнє респонденти мають захищати від впливів
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непередбачуваних факторів, обмежуючи себе загальноприйнятими нормами
або цінностями, важливими для їхніх референтних груп.
Демонстративністю вирізняється майбутнє пасивних прокрастинаторів,
схильних до узвичаєння власних практик зволікання зі справами. Невеликі за
обсягом, з низькою деталізацією подій, проте досить чіткі в означенні фантазій
і домагань, футуристичні історії цих осіб пронизано мотивами самовпевненості
та непохитності суджень: усі цінності майбутнього подано як оригінальні та
абсолютно самостійні, незалежні від думки оточуючих – інші персонажі в таких
розповідях нівелюються. Динаміка футуристичних зрушень у текстах є
спрямованою: в авторів уже є окреслений план, від якого вони не планують
відмовлятися. На фоні такої грандіозності респонденти все ж не вважають, що
мають докладати якихось надзусиль: їм усе вдасться, адже вдається завжди.
Емоційність при цьому стримується, оцінка подіям не дається.
Радісний

тип

практик

відтермінування

активних

прокрастинаторів

відповідає стратегії вибудовування комунікативного майбутнього. В даних
наративах не йдеться про високий рівень сформованості уявлень про
прийдешнє, проте відчутним є спрямований поступальний рух, передчуття, що
все відбуватиметься так, як має. Історії насичено оптимізмом та задоволенням
від життя, автори відкриті новому, орієнтовані на побудову конструктивного
діалогу зі світом, суспільством, близьким оточенням за принципами, які
сформували

на

футурологічних

основі
оповідях

власних

переживань

найбільш

значуща

та
роль

відчуттів.
надається

В

таких
процесу

спілкування, можливості обміну досвідом, вибудовуванню відносин.
Останньою, та не менш важливою, є модель відстороненого майбутнього,
виявлена при аналізі футурологічних історій антипрокрастинаторів, які
відверто ігнорують відтермінування як можливу соціально-психологічну
практику. Для більшості таких осіб майбутнє дуже нечітке, вони неохоче
уявляють його можливі колізії, фрагментарно означують події, відволікаючись
на роздуми філософського характеру та наслідування загальновідомим істинам:
«нікому невідомо, яким буде моє майбутнє», «не люблю загадувати наперед»,
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«час усе вирішить». Зусилля для побудови свого майбутнього вони,
відповідно, докладати не вважають за необхідне, думка оточуючих їх також
мало хвилює. У подібних роздумах навіть втрачається найважливіший
наративний компонент – сюжетна послідовність подій, тому небажання
конструювати власне майбутнє стає провідною характеристикою для даного
типу відтерміновувачів.
Такі варіанти конфігурації практик відкладання завдань на потім в
особистісному майбутньому, як бачимо, часто мають повторювані тенденції,
які досить важко чітко окреслити для створення типології, яка б враховувала
саме контрастуючі особливості відтермінувально-футурологічних поєднань.
Загалом зв'язок практик відтермінування з майбутнім особистості
пояснюється не тим, як досліджувані насправді обходяться зі своїми справами,
а тим, як вони трактують природу відтермінування, адже уявлення
респондентів у відповідях на питання про причини їхньої прокрастинаційної
поведінки варіюються від зовнішніх факторів до усвідомлення внутрішньої
сутності процесу. Ті, хто переважно негативно оцінював вплив відтермінування
на своє майбутнє, вбачають його причину в зовнішніх обставинах; для
респондентів, які визначили чітке спрямування у майбутнє їхньої поведінки
щодо виконання завдань природа відтермінування криється у мірі та якості
ресурсів для діяльності; для тих, хто не вважає за потрібне проводити паралелі
між відтермінуванням та власним майбутнім, поведінка зволікання має
особистісно значуще забарвлення.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В ході якісного
аналізу

малюнків

та

наративних

компонентів

напівструктурованих

дослідницьких інтерв’ю нами виявлені дев’ять моделей відтермінувальнофутурологічних

спрямованостей:

тривожна-відповідальна,

тривожна-

імовірнісна, спокійна-утилітарна, знесилена-компенсаторна, невизначенамоментна, невизначена-застережлива, узвичаєна-демонстративна, радіснакомунікативна, ігноруюча-відсторонена. Подальший напрямок роботи лежить
у площині зясування композиції даних моделей, можливого на основі
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кількісних параметрів джерел прокрастинаційних практик та компонентів
особистісного майбутнього.
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The article reveals the qualitative analysis of the individual routine tasks’
delaying and designing its own future. Based on the analysis, 9 models of
postponing-futuristic personality’s orientation are allocated.
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УДК 371
ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ ЯНУША КОРЧАКА
А.М. Діденко
Кафедра педагогіки та психології
Херсонський державний університет
У даній статті виявлено провідні гуманістичні ідеї Януша Корчака та
проаналізовано їх

розвиток. Встановлено їх значимості в педагогіці, як

сучасний підхід до виховання. Висвітлено принципи виховної системи Я.
Корчака. Систематизувавши провідні дослідження з цієї проблеми, автор
репрезентувала огляд інноваційних особливостей організації діяльності Дому
сиріт, принципи, що стали підґрунтям практичної реалізації гуманістичних ідей
польського педагога, форми і методи виховного впливу у цьому закладі.
Ключові слова: педагог, вихователь, гуманістична ідея, освіта, виховний
процес, педагогічна система.
Актуальність даної роботи ґрунтується на значимості ідей Януша Корчака
у сучасному освітньому процесі, інтересом до дослідження його гуманістичних
ідей фактору оновлення системи виховання.
Інтерес

до

творчості

Я.

Корчака

спонукав

багатьох

учених

(М.Бориcовський, Р.Валєєва, К.Григор’єв, С.Денисюк, В.Кузь, О.Левін,
П.Мазур, В.Оконь, В.Хандрос) до аналізу його творчості та шляхів
впровадження наукових ідей в освітній простір сьогодення.
Проаналізувавши праці польських та українських дослідників (Й. Гайда,
С.Денисюк, Т.Забута, В.Кушнір, О.Левін, М.Фальковська, І.Неверлі, І.Мержан,
С.Волошин, Б.Суходольський, С.Томкевич, Н.Чакиров, М.Яворський та ін.)
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можна стверджувати, що основними гуманістичними ідеями Януша Корчака
є: ідея абсолютної цінності дитинства; ідея гармонійного розвитку дитини;
виховання як головного шляху перетворення суспільного устрою; гуманізму у
стосунках між педагогом та вихованцями.
Метою статті є – проаналізувати сутність гуманістичних ідей Януша
Корчака з позиції їх актуальності для сучасного розвитку системи виховання
вУкраїні.
Я. Корчак неодноразово підкреслював значення щасливого, радісного
дитинства у формуванні особистості, вважаючи, що без переживання у всій
повноті дитинства життя людини втрачає важливі особистісно значущі
характеристики. Тому одним з найважливіших завдань педагогів він вважав
забезпечення такої життєдіяльності установи, яка допомогла б вихованцям
пізнати радість дитинства. Ідея абсолютної цінності дитинства лягла в основу
найважливішого принципу його виховної системи – поваги особистості дитини
та її прав.
Він розумів, що не можна вимагати любові до дитини, від кожного
вчителя. Але повазі до дитини, що є необхідною для становлення особистості
дитини, можна навчити педагога на стадії оволодіння вчителем основам
професії. Це стало теоретичною концепцією, Я. Корчака, інструментом
забезпечення прав дитини та контролю за обов'язками вчителя.
Я. Корчак закликав батьків і педагогів бачити дитину особистістю

і

людиною, а не майбутнім дорослим: діти – вже зараз люди, такі ж, як дорослі.
Їхні почуття, наполегливість, внутрішнє життя, мрії, секрети, власні цінності,
право на серйозне до себе ставлення, їх успіхи і помилки, радості і печалі – все
необхідно поважати. [2].
Корчак був натхненником Конвенції з прав дитини. Серед них – право
дитини бути самим собою і жити в сьогоденні, а не заради майбутнього. Право
на помилки, на власність, на освіту, на опір педагогічному впливу, що
суперечить інтересам дитини, на протест проти несправедливості - і навіть на
право збрехати в деяких ситуаціях. [2].
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Головною метою виховання польський педагог вважав благо дитини і
необхідність «забезпечити дітям свободу гармонійного розвитку всіх духовних
сил, вивільнити всю повноту прихованих можливостей, виховати в повазі до
добра, до краси, до свободи». Виховання дитини для Корчака – справа, що
вимагає від вихователя – тяжких переживань, турбот безсонних ночей і багато,
багато думок [1].
Корчак вважав, що виховання, в першу чергу, - це процес постійного
пізнання дитини і розвитку її природних здібностей плюс. Педагог
стверджував, що любов до дитини – це її розуміння і прийняття самовідданості
їй. Особливе значення у сучасних умовах має позиція Я. Корчака відносно
поваги дорослих до дітей.
Януш Корчак підкреслював: діти мають право на власну думку і навіть на
протест. На переконання педагога, діти насправді набагато мудріші дорослих
– чистіші та глибші: дитина в сфері почуттів перевершує дорослого. У сфері ж
інтелекту дитина не поступається дорослому, просто їй не вистачає досвіду...
Не узагальнюйте, не абсолютизуйте, немає дітей взагалі (в цілому), в процесі
виховання ми маємо справу з конкретними індивідуумами . І тому кожен з них
потребує індивідуального підходу. [1]. У спілкуванні з дітьми дорослі повинні
не опускатися до їх рівня, а навпаки підніматися до їхніх почуттів.
Гуманізмом, любов’ю до людини пронизані слова Я. Корчака коли він
звертався до дітей перед відходом на війну в 1919році: «Ми не даємо вам Бога,
бо кожен повинен сам знайти його в своїй душі. Не даємо батьківщини, бо її ви
повинні знайти працею свого серця і розуму. Не даємо любові до людини, бо
немає любові без прощення, а прощення є тяжка праця, і кожен повинен взяти
його на себе. Ми даємо вам одне, даємо прагнення до кращого життя, якого
немає, але яке колись буде, до життя по правді і справедливості. І, може, це
прагнення приведе вас до Бога, Батьківщини і Любові». [1].
Корчак був переконаний, що зміна світу, недосконалих суспільних
відносин і норм можлива тільки через виховання нового покоління.
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Найважливішим у цьому процесі вважав майстерність «знайти з дітьми
спільну мову»: «Довгий час мені здавалося, що з дітьми потрібно говорити
просто, зрозуміло, цікаво, образно, переконливо . Тепер я думаю по-іншому: ми
повинні говорити коротко і з почуттям, не підбираючи слів і виразів, говорити
щиро!» [1].
Таким чином педагог значну увагу у своїх творах приділяв особистості
вихователя до якого висував певні вимоги.
Будь самим собою, шукай власний шлях, пізнай себе перш, ніж захочеш
пізнати дітей. Перш ніж намічати коло їх прав і обов'язків, віддай собі звіт в
тому, на що ти здатний сам. Ти сам та дитина, яку повинен раніше, ніж інших,
пізнати, виховати, навчити. Одна з найгрубіших помилок вважати, що
педагогіка є наукою про дитину, а не про людину. Дітей немає, є люди, але з
іншим масштабом понять, іншим запасом досвіду, іншими враженнями, інший
грою почуттів. Будь самим собою і придивляйся до дітей тоді, коли вони
можуть бути самими собою. Придивляйся, але не пред'являй вимог.
Забезпечити дітям свободу гармонійного розвитку всіх духовних сил,
вивільнити всю повноту прихованих можливостей, виховати в повазі до добра,
до краси, до свободи – ось справжнє завдання вихователя. Тільки робити це
треба правильно своїм прикладом, прокладаючи дітям дорогу своїм шляхом, а
не переробляючи дітей. [4].
Я. Корчак наголошував, що чим нижче духовний рівень вихователя,
знебарвлений його моральний вигляд, більше турбот про свій спокій і
зручності, тим більше він видає наказів і заборон, що диктуються нібито
турботою про благо дітей. З цього вислову можна зробити висновок, що
людина, яка працює з дітьми має мати гуманність, як основну якість
особистості.
«Хороший вихователь від поганого відрізняється тільки кількістю
зроблених помилок і завданої дітям шкоди. Є помилки, які хороший вихователь
робить тільки раз і, критично оцінивши, більше не повторює, довго пам'ятаючи
свою помилку. Якщо хороший вихователь від втоми надійде нетактовно чи
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несправедливо, він докладе всіх зусиль, щоб якось механізувати дрібні
докучливі обов'язки, адже він знає, що все недобре від браку у нього часу.
Поганий вихователь свої помилки звалює на дітей. Хороший вихователь знає,
що варто подумати і над дріб'язковим епізодом, за ним може стояти ціла
проблема – не нехтує нічим». [3]
Для гуманізму Я. Корчака характерна ідея заперечення авторитарного
виховання, орієнтація на поєднання виховання і самовиховання. «Тиск ми
хочемо

замінити

добровільним

пристосуванням

особистості

до

форм

колективного життя, мертву мораль замінити радісним прагненням до
самовдосконалення і самовиховання. Не формувати і переробляти, а зрозуміти і
домовитися ми хочемо з дитиною - писав Я. Корчак. [4]. Деспотизм і тиранія у
вихованні, вважав він, повинні бути замінені любов'ю до вихованця. Я. Корчак
заперечував всі форми насильства у вихованні, вважаючи небезпечним не
тільки пряме, фізичне насильство, а й загрози, необґрунтовані заборони,
залякування дітей і т. д. У виборі методів виховання він пропонував
дотримуватися принципу лікарської етики – «не нашкодити».
Розвиток прагнення до самовиховання, вважав він, треба починати з
надання допомоги дитині в пізнанні самої себе. Однак шлях дитини до
самовиховання і самопізнання лежить через подібні процеси в особистості
педагога. У зв'язку з таким розумінням виховання Корчаку близька виявилася і
ідея свободи («... є два слова: свобода і воля» ), тому він відкидав «прагнення
приспати, придушити, винищити все, що є волею і свободою дитини, стійкістю
його духу, силою його вимог» [4].
Найважливішими гуманістичними ідеями виховної системи Я. Корчака є:
повага особистості дитини і довіра до неї; беззастережне дотримання прав
дитини, особливо дитини, що вимагає опіки; права дитини бути тим, ким вона
є; на уважне ставлення до її проблем, на висловлювання своїх думок, на
самостійну організацію свого життя, на використання своїх достоїнств та інше.
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Ми вважаємо, що особливої актуальності для сучасної системи
виховання має ідея Я. Корчака щодо створення умов для самовиховання,
самовдосконалення, самопізнання, дитини у закладах освіти різного рівня.
У зв’язку з цим рекомендації Я. Корчака щодо особистості викладача,
його майстерності у взаємодії з дітьми стають практичним керівництвом
набуття вчителем професійної компетентності.
Уся система виховання Януша Корчака базується на любові до дітей.
Виходячи з неї педагог ніколи не нашкодить дитині. З любові до дитини можна
з нею поговорити ні повчально, а поставитися до неї, як до людини здатної
самостійно контролювати свої вчинки і аналізувати свою поведінку. Направити,
допомогти, підтримати – важливі моменти в педагогіці Я. Корчака.
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HUMANISTIC IDEAS OF JANUSZ KORCZAK
A.М. Didenko
Chair of Pedagogics and Psycology
Kherson State University
This paper identified key humanistic ideas Janusz Korczak and analyzed their
development. Established their importance in teaching as modern approach to
education. Deals with the principles of the educational system J. Korczak .
Systematyzuvavshy leading research on this issue , the author represented overview
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ
ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
Ільїна Н., к.п.н.
старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін
та логопедії Херсонського державного університету

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування образної
лексики як складової частини художньо-мовленнєвої діяльності у дітей
старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
Ключові слова: художньо-мовленнєва діяльність, лексична сторона
мовлення, общее недоразвитие речи, дети старшего дошкольного возраста.
Виховання мовленнєвої культури тісно пов’язано з оволодінням мовними
засобами в будь-якій мовленнєвій ситуації, уміннями користуватися багатством
української

мови,

правильно

і

виразно

висловлювати

свої

думки

(текстотворення). Від того, як дитина володіє цими формами мовленнєвої
діяльності, залежить її внутрішня культура, моральні переконання та естетичні
ідеали. Однієї з невід'ємних частин мовленнєвого розвитку та естетичного
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виховання дітей старшого дошкільного віку є формування художньомовленнєвої

діяльності.

Художньо-мовленнєва

діяльність

передбачає

сприймання літературних творів, виконання їх, відтворення, і супроводжується
образним, виразним мовленням, словесною творчістю. Підґрунтям формування
художньо-мовленнєвої діяльності є оволодіння дитиною лексичною стороною
мовлення.
Проблема мовленнєвого розвитку дітей на етапі дошкільного дитинства
досліджувалась у різних напрямах багатьма вченими. Дослідження психологів,
педагогів,

лінгвістів

(Л. Виготський,

А. Запорожець,

О. Леонтьєв,

В. Виноградов,

К. Ушинський,

Л. Щерба,

С. Рубінштейн,
А. Пешковський,

Є. Тихеєва,

Є. Фльорина,

Д. Ельконін,
О. Гвоздєв,
Ф. Сохін,

Л. Пеньєвська, А. Леушина, О. Соловйова, М. Коніна) створили передумови для
комплексного підходу до вирішення завдань мовленнєвого розвитку дітей [3].
Надзвичайно важливим для формування лексичної сторони мовлення є
дошкільний вік, коли розвиток дитини відбувається особливо інтенсивно. Але,
водночас, мовленнєва функціональна система в цей період є досить чутливою
до різноманітних патологічних факторів, які негативно впливають на її
формування як у кількісному, так і в якісному плані, спричиняючи вторинні
вади у пізнавальній, комунікативній і навчальній діяльності дітей.
Однією з найпоширеніших патологій психофізичного розвитку серед
дітей дошкільного віку є загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ), специфіка
якого полягає в системному порушенні всіх сторін і форм мовлення. При цьому
найсуттєвіші недоліки виявляються під час засвоєння і використання дітьми на
практичному рівні лексики та граматики рідної мови (Т. Філічева, Г. Чіркіна,
Р. Лалаєва, Є. Соботович, В. Тарасун та інші), що в свою чергу значно
утруднює опанування такими дітьми художньо-мовленнєвою діяльністю.
У психолого-педагогічному аспекті засвоєння і використання дітьми із
загальним недорозвиненням мовлення на практичному рівні лексики та
граматики

рідної

мови

вивчалося

багатьма

дослідниками

(Р. Лалаєва,

Н. Серебрякова, В. Селіверстов, Є. Соботович, М. Рождественська, В. Тарасун,
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Т. Ушакова, Т. Філічева, Г. Чіркіна, О. Шахнарович та інші). Проте ці роботи
відображають

особливості

засвоєння

лексики

дітьми

із

загальним

недорозвиненням мовлення в цілому. Щодо особливостей вивчення саме
образної лексики дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ це питання
предметом спеціального вивчення не було.
Отже, мета нашої статті – дослідити особливості формування образної
лексики як складової частини художньо-мовленнєвої діяльності у дітей
старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення.
Засвоєння дитиною лексичної семантики є одним із найскладніших
психологічних процесів. Так, за даними Є. Аркіна [3] кількісний показник
словника в онтогенезі складає: 1р. - 9 слів, 1р.5м. - 39 - 100 слів, 2р. - 200 - 400
слів, 3р.6м. - 1000 - 1110 слів, 4р. - 1600 - 1926 слів, 5р. -2200 слів. Такий
розвиток в 4 роки забезпечує дитині практично повне розуміння мовлення
дорослих, а також можливість словесно оформити і виразити власні думки.
У науково-теоретичній літературі виділяються такі чинники, що
зумовлюють процес розвитку лексичної сторони мовлення дітей з нормальним
розвитком та є орієнтовними критеріями оцінювання словника.
- завершення формування фонологічних узагальнень, константність
слухового сприймання [2];
- оволодіння

дитиною

різними

рівнями

лексичних

узагальнень

(Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, М. Кольцова та інші);
- засвоєння

системи

морфологічного

словотворення

(О. Гвоздєв,

О. Леонтьєв, О. Лурія, Т. Ушакова, С. Цейтлін, О. Шахнарович, Д. Ельконін та
інші);
- сформованість

різних

типів

смислових

зв'язків

між

словами

(В. Воробйова, Р. Лалаєва, Н. Серебрякова, О. Леонтьєв, О. Лурія, Є. Соботович
та інші) [5].
У дітей з 10 міс. до 1р. 8міс. - 2 років формується фонематичне
розрізнення (перцептивний рівень слухового сприймання) і на цій основі
відбувається стабілізація звукового образу слів. Сформованість перцептивного
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рівня слухового сприймання зумовлює оволодіння узагальнених звукотипів
(фонем), та розвиток константності сприймання звукової будови слова. Тому
слова легше запам'ятовуються дітьми і відбувається встановлення зв'язку між
звукокомплексом та значенням [4]. Цей чинник є головним у розвитку словника
дитини.
Формування звукової системи мовлення у дітей з мовленнєвими
порушеннями відбувається з урахуванням вищезазначених закономірностей,
однак має деякі специфічні особливості.
Дані Є. Соботович [5] вказують, що під час діагностики мовленнєвих
патологій важливим є визначення порушень кожного рівня слухового
сприймання й операцій, що його забезпечують. Так, дефекти слухового
аналізатора, що призводять до первинного порушення сенсорного рівня
сприймання, викликають одну форму сенсорної алалії, при якій дитина не може
повторити слова на імітаційному рівні. У результаті цього вторинно страждає
фонематичне розрізнення, звукові образи слів, імпресивне мовлення.
Н. Жукова [1] відзначає, що в ході мовленнєвого розвитку (на етапі появи
перших слів) в умовах патології чи недосконалості моторної координації
органів артикуляції дитина змушена відмовитися від точної передачі звукового
складу слів і перейти до відтворення не звукових, а ритміко-складових і
інтонаційних характеристик нових слів.
На думку дослідників (Е. Данілавічуте, Є. Соботович та інші), недоліки
слухового сприймання і контролю дітей за еталонним мовленням дорослих, у
порівнянні зі своїм власним, призводять до того, що фонематичні уявлення
дитини про звуковий склад слів рідної мови формуються на основі власної
неправильної вимови. Саме в умовах зниженого слухового контролю і
виникають численні заміни звуків, близьких за акустико-артикуляційними
ознаками.
Оволодіння

дитиною

різними

рівнями

лексичних

узагальнень.

Л. Виготський підкреслював, що значення слова в мовленні дорослих (при
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мовній нормі) і в мовленні дитини - не одне й те саме; значення слова
розвивається.
Доведено, що дитячі слова лише поступово набувають статусу
повноцінних словесних знаків. Значення, що закріплюються за ними, постійно
змінюються і розвиваються. На початковій стадії розвитку мовлення дитина
спирається на уявлення, а не на поняття, опановує предметну віднесеність
слова, слово-найменування. Тому в ранньому віці ще не можна говорити про
оволодіння власне значенням слова (ширше - значенням знака мови). У процесі
розвитку дитини слова усе більше відриваються від тієї ситуації, з якою вони
були первинно пов'язані [5]. Повне значення слова, слово-поняття дитина
опановує порівняно пізно.
Оволодіння узагальнюючою функцією слова (найбільш простим рівнем
лексичних узагальнень) є проривом у розвитку лексичної семантики і свого
роду початковою ланкою для формування узагальнень більш високого рівня.
За даними досліджень мовленнєвої діяльності дітей із загальним
недорозвиненням мовлення [4] визначено особливості класифікацій слів на
основі семантичних ознак. Так, угруповання семантично далеких слів
викликають певні труднощі. Виконання завдань на угруповання семантично
близьких слів супроводжується ще великою кількістю помилок (Сорока,
метелик, шпак - зайве слово сорока, тому що сорока не літає, а сидить на
кущику) [4]. У деяких угрупованнях діти часто не виділяють загальну понятійну
ознаку,

а

здійснюють

класифікацію

на

основі

спільності

ситуації,

функціонального значення, що характерно для дітей більш молодшого віку.
У відповідях дітей з мовленнєвою патологією відбиваються їхні нечіткі
уявлення про родовидові відношення, неточності розуміння значень деяких слів
(короткий, низький, підбіг, цвіте).
Засвоєння системи морфологічного словотворення. Увесь період розвитку
дитячого мовлення від двох до п'яти років характеризується оволодінням
величезною кількістю слів, різних за морфологічною будовою. Тривалий час
продовжується період, коли дитина засвоює морфологію слів і те найближче
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значення, що мають ці слова. На даному етапі дитина засвоює морфологічну
форму слова, конкретне значення, предметну віднесеність, але тільки починає
засвоєння абстрактного значення [5].
Досліджуючи закономірності використання знаків мови в мовленнєвій
діяльності

дитини,

О. Шахнарович

визначив

послідовність

механізму

оволодіння морфемами і виділив дії й операції, що лежать в основі цього
процесу.
1. Орієнтування на звукову форму слова, встановлення константного
звукокомплексу в різних словах.
2.

Сполучення звукокомплексу з деяким означуваним ним компонентом

дійсності.
3.

Встановлення жорсткого взаємозв'язку звукокомплексу зі значенням,

що забезпечується смисловим рівнем слухового сприймання.
4. Перенос цього звукокомплексу на різні слова при тотожній дійсності
(генералізація відносин). Здійснення цього механізму вимагає сформованості у
дитини операції утворення за аналогією.
Аналізуючи особливості засвоєння дітьми з мовленнєвими порушеннями
системи морфологічного словотворення, можна виявити різні відхилення на
кожному із зазначених етапів.
У дошкільному віці у дітей із ЗНМ виявлено недостатню сформованість
системи морфологічного словотворення, що виявляється в:
- труднощах порівняння основного і похідного слова, виділення
спільного і різного в звучанні цих слів;
- невмінні виділити мовний знак (словотворчу морфему), що вносить
зміну в значення слова;
- труднощах оперування морфологічним складом слова;
- зниженому обсязі похідних слів [3].
Сформованість

різних

типів

смислових

зв'язків

між

словами.

Дослідження вчених (О. Лурія, Л. Виготський та інші) вказують на те, що слова
в лексиконі не є ізольованими одиницями, а з'єднуються один з одним
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різноманітними

смисловими

зв'язками,

утворюючи

складну

систему

семантичних полів.
У ході розвитку мислення і мовлення дитини, її лексика не тільки
збагачується, але і систематизується, упорядковується. Слова групуються в
семантичні поля.
У дітей із ЗНМ порушення розвитку лексики виявляються в більш
пізньому формуванні лексичної системності, організації семантичних полів,
якісній своєрідності цих процесів.
Дослідники (В. Воробйова, Р. Лалаєва, Р. Лєвіна, Є. Соботович та інші)
вказують, що процес виділення ядра (центра) і периферії семантичного поля у
дітей

з

мовленнєвою

патологією

значно

затримується.

Цей

факт

підтверджується тим, що у дітей 5-8 років із ЗНМ відбувається немовби
паралельне збільшення синтагматичних і парадигматичних асоціацій, у той час
як у дітей із нормальним мовленнєвим розвитком відзначається протилежна
закономірність після 6 років: різке збільшення парадигматичних асоціацій і
значне зменшення синтагматичних. А до 7 років у дітей із ЗНМ синтагматичні
асоціації переважають над парадигматичними (у дітей з нормою навпаки) [2].
Отже, диференціація відносин усередині семантичного поля у дітей з
мовленнєвою патологією має певні особливості.
Подальше дослідження зазначеної проблеми дозволить у майбутньому
удосконалити методи корекційно-логопедичної роботи з дітьми із загальним
недорозвиненням мовлення.
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УДК 792.071
«ТРУПА РОСІЙСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ АКТОРІВ» У ХЕРСОНІ
(1902-1903рр.)
Г.Кашуба
науковий керівник: докт.мист., проф. Баканурський А.Г.
Кафедра культурології та мистецтвознавства
Одеський національний політехнічний університет
Досліджувався склад «Трупи російських драматичних акторів», якою
керували Мейєрхольд та Кошеверов у Херсоні у 1902-1903 роках.
Ключові

слова:

Н.А.Будкевич,

К.М.Мунт,

М.В.Мусатова,

О.П.Нарбекова, О.С.Кошеверов, Н.Ф.Костромський, Ф.К Лазарев, І.М.Пєвцов,
Б.М.Снігірьов.
Рідкісне однодумство, ентузіазм і навіть певною мірою фанатизм, були
притаманні артистам театральної трупи, яку очолили Мейєрхольд і Кошеверов.
«Трупу російських драматичних артистів», крім небагатьох акторів МХТ і
«філармоністов», склала майже третина першого акторського класу щойно
створених курсів при МХТ [4].
Метою даної статті є введення у науковий обіг забутих імен акторів, які
стояли у витоків мейєрхольдівського театру, були не лише свідками, а й
активними учасниками його експериментів.
Херсонська газета «Південь» опублікувала анонс, який містив у собі
перелік прізвищ учасників трупи, а також обмальовував приблизний репертуар.
Зазначалося, що до складу «Трупи російських драматичних артистів під
керівництвом О.С.Кошеверова та Вс.Е.Мейєрхольда» на театральний сезон
1902-1903 рр.. до жіночої частини трупи входять Н.Будкевич, К.Заврзіна,
Є.Мельгунова, Є.Мунт, М.Мусатова (Кошеверова), О.Нарбекова, М.Нєжина
(Калачевська), З.Попова, Л.Решимова, Є.Степна (Сосина), Є.Уманець. До
чоловічого персоналу увійшли А.Блюмберг, Є.Гур’єв, О.Кошеверов, С.Карпов,
М.Костромський (Чалєєв), Ф.Лазарев, Вс.Мейєрхольд, М.Михайлов, Г.Мухін,
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А.Золотарьов (Наваригін), А.Орлов (Пуциловський), І.Пєвцов, Ю.Піріані,
В.Рокотов (Морський), Н.Савінов (Садко), Б.Снігірьов[9].
Пізніше Мейєрхольд вніс до списку зміни, викресливши тих, хто
виконував акторськи обов’язки лише у міру потреби. Такими виявилися
Є.С.Уманець(Казакова),

Є.П.Гур’єв,

С.І.Карпов(Казаков),

А.К.Золотарьов

(Наваригін), А.Н.Орлов(Пуциловський), Савінов(Садко) та М.А.Михайлов
[5;532]. Загалом виходило, що на початок сезону акторством безпосередньо
займалися 10 актрис та 10 акторів.
Херсонський кореспондент миколаївської газети «Південна Росія», який
підписував свої замітки прізвиськом Оптиміст, зазначав: «Трупа доволі велика
– одинадцять осіб жіночого і дванадцять чоловічого персоналу, крім двадцяти
місцевих любителів, люб’язно погодившихся прийняти на себе роль
статистів»[14]. Оптиміст перерахував усіх акторів з досвідом, додавши до
загального стажу і роки навчання у Філармонії: Мейєрхольд, Кошеверов, Мунт,
Снігірьов. А закінчивших перший курс школи при МХТ – Заварзіну, Попову,
Степну, Мухіна, Піріані – назвав підготовленими до служіння мистецтву[17].
Хоч це й була гучна заява, в якійсь мірі він мав рацію: сама поява молоді у
такому «нетеатральному» місті красномовно говорила про те, що вона готова
до будь-яких творчих експериментів.
Відсутність у трупі вже відомих у межах Росії акторів в одній із статей
газети «Південь» пояснювалася тим, що їх першочергова мета – це створення
ансамблю, «щоб всі виконавці, граючи, створювали загальну гармонію, яку б не
порушував ні один фальшивий звук». З початку сезону пройшло ще зовсім
небагато часу, а критики, відображаючи реакцію публіки і власні враження, раз
у раз почали називати одні імена частіше і рідше повертатися до інших. І
досить скоро на тлі «стрункого ансамблю», «загального тону» визначилися
провідні актори трупи[13].
Майже всі великі жіночі ролі

були поділені між Будкевич Наталія

Антонівна та Мунт Катерина Михайлівна.
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Пліч о пліч з Мейєрхольдом К.Мунт пройшла великий відрізок свого
творчого шляху. Розпочалося їхнє знайомство ще у Пензі, під час гри у
аматорських

виставах.

Одночасно

з

Мейєрхольдом

Мунт

закінчила

Філармонічне училище і увійшла в перший склад трупи МХТ. У театрі
перебувала до 1902 року, поки не приєдналася до Мейєрхольда у Херсоні.
Ризикувати їй було нічим: не зважаючи на успішне навчання у Філармонії, вона
завжди у театрі залишалася на другорядних ролях. Опинившись у «Трупі
російських драматичних артистів під керівництвом О. С.Кошеверова і
Мейєрхольда», відразу зайняла провідне положення і стала першою актрисою
трупи. Грала Ніну Зарічну з «Чайки» Чехова, Нору з однойменного твору
Ібсена, Полю в «Міщанах» М. Горького, Бронку зі «Снігу» С. Пшибишевського
і багато інших ролей. Як зазначали місцеві театральні критики, Мунт «завжди
гарантувала своєю участю успіх п’єси»[2]. У 1905 році Мунт в числі групи
мейєрхольдівських акторів (О. П. Нарбекова, А. П. Зонов, І.Пєвцов) увійшла до
складу Студії на Поварський[3;70]. У 1906-1908 рр.. працювала у Театрі В.Ф.
Коміссаржевської. З 1907 року Катерина Мунт - знову провінційна актриса:
Харків, Казань, Ростов, Ташкент, Баку, Катеринослав, Полтава, Одеса, Пенза та
інші міста. В подальшому зайнялась педагогічною діяльністю, не полишаючи
акторства[8;170].
Однією із співучениць Мейєрхольда по Філармонійному училище була
Будкевич Наталія, талановита драматична актриса. Акторка швидко завоювала
прихильність глядачів, А.Н-нъ писав, що «п’єси за її участю, давали особливо
сильне і живе враження»[2]. «Треба віддати справедливість Мейєрхольду, –
згадувала в 1913 році Н.А.Будкевич, – він уміє захоплювати за собою, вміє
змушувати вірити в непорушність того, що він проповідує. А проповідує він
завжди те, що в даний час хвилює художні уми. І на цей рахунок у нього велике
чуття»[12;60]. Майже все життя цієї актриси було пов’язано із роботою у
провінції: вона залишалася у «Товаристві нової драми» включно до 1907р.
Невелика перерва у мандруванні провінцією була пов’язана із роботою у студії
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на Поварській у 1904-1905 роках, де Мейєрхольд ставив свої експерименти
разом зі Станіславським.
Подружжя Кошеверових, Марія Василівна та Олександр Сергійович,
зіграли знакову роль у культурному житті Херсона. Марія Василівна
Кошеверова, у дівоцтві Мусатова, мала родичів у Херсонській міській думі, що
мало значення для позитивного вирішення питання про здачу театру
Кошеверову та Мейєрхольду. В херсонській газеті писали про Кошеверова:
«Тлумачення натур сильних, могутніх, як наприклад Крамер, Гербар
Ператонер(«Токарі»), Борис Годунов, Претуров(«Сильні та слабкі»), майстер
Генріх(«Потонувший

дзвін»),

Герт(«Гибель

Надії»),

Тригорін(«Чайка»),

Вершилін(«Три сестри») складають головну відмінну рису пана Кошеверова,
котрий в подібних ролях був особливо незамінним»[2]. Кошеверов був актором
з досвідом, закінчивши музично-драматичне училище Філармонії по класу
Немировича-Данченка в 1894 р., він встиг попрацювати у провінційному театрі.
З 1898 р. увійшов в трупу МХТ, де пробув до 1902. Останнє стосується і його
дружини[6;239]. У Херсоні подружжя затрималося на рік, наступний
театральний сезон провівши у Києві.
У газеті «Південь» від 24 вересня 1902р. зазначено: «Роль Анфіси
виконувала знайома херсонській публіці пані Нарбекова»[1]. Нарбекова Ольга
Павлівна, драматична актриса, яка попередній театральний сезон 1901-1902
також працювала в херсонському театрі, тому місцеві глядачі були знайомі з її
роботою. З 1902 стала однією із тих, хто буде досить тривалий час працювати
під керівництвом Мейєрхольда. У 1905 в Театрі-Студії МХТ, пізніше стала
дружиною О.Я.Закушняка (сценічний псевдонім – Самарський), відомого
віртуоза розмовного жанру, якого у

1906 році було запрошено Вс.

Мейєрхольдом до Товариство нової драми[16;230].
Відомий під театральним псевдонімом Костромський, Чалєєв Микола
Феодосійович, драматичний актор, згодом театральний педагог та письменник,
також розпочинав свій творчий шлях у Херсоні. Був час, коли Чалєєв мав
бажання стати моряком, потім ветеринаром. В Естонському місті Дерпті,

90

ставши студентом ветеринарного інституту, він вперше вийшов на сцену і
зрозумів, у чому його покликання [7;301-305]. Так, у 1901р. він вступив до
школи при МХТ. Пізніше він опинився у числі тих, хто пішов з Мейєрхольдом
[15;5-6]. Певно цей вибір дався йому нелегко: вибирати довелося між
Станіславським і Мейєрхольдом. У зробленому їм виборі, швидше за все,
зіграла свою роль його молодість: революційні пошуки нових театральних
форм, що захоплювали Мейєрхольда, були йому ближче «помірності»
К.С.Станіславського.

Володіючи

гострою

спостережливістю,

створював

соковиті, яскраві образи.
Іларіон Пєвцов, один із небагатьох акторів трупи, завдяки кому
збереглися спогади про зародження нового театру. Його «Літературнотеатральна спадщина» є тому підтвердженням[10;27]. І нелегко повірити в те,
що цей актор на своєму шляху переборов дуже складну перешкоду. З раннього
дитинства він страждав від спадкового заїкання. Коли приймав участь в
учнівських самодіяльних виставах, як не дивно, – його недолік зникав. «У житті
я продовжував заїкатися, як і раніше, – згадував ті дні Пєвцов, – але на сцені
говорив абсолютно вільно і досягав цього виключно силою уяви». Його успіхи
в його театральному училищі були настільки вражаючими, що директор
звільнив його від сплати за навчання, а після зимової сесії першого курсу
перевів зразу на другий. Закінчивши у 1902 році училище, пішов працювати до
Малого театру[18]. Незабаром Пєвцов прийняв пропозицію Всеволода
Мейєрхольда і в складі трупи, що покинула Художній театр, виїхав у Херсон.
Актор, а в подальшому і режисер, Лазарєв(Теплицький) Федір
Кіпріяновіч, до того, як потрапити у трупу Мейєрхольда, працював в
антрепризах Є. В. Лютова, П. П. Гайдебурова. Лазарєв згадує, як він
розпрощався з Мейєрхольдом: «Мейєрхольд запропонував мені залишитися у
нього служити, тільки без прибавки платні, я ж чомусь надумав просити
прибавку. На цьому ми й розійшлися. Зволів поїхати в Київ. Правда, я отримав
на цілих сто рублів більше, ніж у Мейєрхольда, але зате характер київського
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справи

не

витримував

ніякого

порівняння

зі

справою

Вс.

Е.

Мейєрхольда»[11;199].
Снігірьов Борис Михайлович(Снєжин), закінчивши Музично-драматичне
училище при Філармонії, в 1898 р. був прийнятий до першого складу МХТ. У
херсонському театрі відзначився у ролях Перчихіна з «Міщан» Горького, Васі
у «Талантах і шанувальниках» Островського, Телегінa з «Дяді Вані» Чехова та
в багатьох інших ролях. Після довгих років роботи в провінції повернувся до
Москви, де був прийнятий у четверту Студію МХАТ і Реалістичний театр.
Одночасно навчався в Археологічному інституті і працював у різних архівах. У
1932 р. за розпорядженням К. С. Станіславського був прийнятий в штат
співробітників Музею МХАТ, де пропрацював до кінця життя.
В даній статті наданий перелік тих акторів, на яких «тримався
репертуар». Якщо в перші театральні дні ще панувала певна невизначеність
відносно професіоналізму трупи, то згодом Де-Лінь висловився віршами: «О,
это был состав таковский – Не то, что труппа Малиновской – Орлы – не
пустоцвет!Таких актеров бы поболе!..»[11].
Театр під керівництвом Мейєрхольда надавав молодим акторам більше
можливостей удосконалювати свої вміння і розвиватися у професійному плані.
У певному сенсі, актори виховувалися в умовах провінційної сцени, керуючись
настановами та вказівками Мейєрхольда. Така співпраці дала в майбутньому
російському театру чимало відомих імен.
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У статті вивчаються різні підходи до
дослідна

визначення

понять “науково-

діяльність”, “навчально-дослідна діяльність”. Наукова робота

студентів розглядається як система методів, засобів і заходів підготовки
творчої

особистості,

формування

ціннісного

відношення

до

творчої

діяльності, розвитку дослідницької компетентності й наукової творчості.
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Сучасне суспільство потребує спеціалістів високого рівня, всебічно
підготовлених до самостійного оволодіння широким спектром професійних
навичок, з високо розвинутими вміннями до творчої роботи, тому навчальний
процес повинен бути спрямований на підготовку майбутніх фахівців, які
можуть швидко адаптуватися до професійної роботи і можливих перетворень.
Його орієнтація на набуття науково-дослідних умінь студентами – це
ефективний шлях навчання крізь дослідництво.
Науково-дослідні вміння формуються під час відповідної науководослідної діяльності студентів (НДДС), організація якої повинна бути
провідним чинником підготовки майбутніх фахівців. Різні аспекти науководослідної діяльності студентів у процесі професійної підготовки розглядалися
в роботах багатьох науковців (О. Микитюк, Г. Кловак, О. Дубасенюк, З.
Сазонова, І. Глікман, Н. Гавриш, М. Князян, П. Горкуненко та ін.) Проте аналіз
наукових публікацій [5; 8; 18; 22; 25] та дисертаційних праць [4; 7; 9; 10; 12; 17;
20] з досліджуваної проблеми, визначення ролі й місця в підготовці фахівців у
ВНЗ свідчить про існування полісемії її понятійного апарату. Тому мета даної
статті став аналіз категоріально-понятійного апарату проблеми, зокрема,
визначення понять «діяльність» та її різновидів, «навчально-дослідна діяльність
студентів», «науково-дослідна діяльність студентів».
Діяльність є предметом дослідження психологічної науки, вперше назвав
С. Рубінштейн [27]. О. Леонтьєв визначив діяльність таким чином: «…
діяльність – реакцію і не сукупність реакцій, а система, яка має будову, свої
внутрішні переходи, перетворення, свій розвиток» [16, 168]. Розвиваючи ці
погляди П. Анохін розглядав діяльність як систему процесів [3], тому загальна
психологія визначає її форму як активне ставлення до дійсності, внаслідок якої
людина встановлює зв'язок із зовнішнім світом [11; 14]. Діяльність є провідною
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потребою людини [1], тому існує взаємозв’язок між свідомістю і діяльністю
людини [6].
Важливим для нашого дослідження є визначення діяльності, що дав
В. Крутецький: «Діяльність – це активність людини, спрямована на досягнення
свідомо поставлених цілей, зв’язаних із задоволенням її потреб і інтересів, на
виконання вимог до нього з боку суспільства і держави» [13, 270].
За онтогенетичним критерієм можна виділити властиві всім людям основні
види діяльності. Вони будуть відповідати загальним потребам і тим видам
соціальної людської активності, у які неминуче включається кожна людина в
процесі свого індивідуального розвитку (концепція провідної діяльності за
Л.С. Виготським). Такими видами діяльності є гра, навчання й праця [24, с.
251].
Базисна функціональна структура діяльності – поєднання суб’єкта з
об’єктом, діалектично-психологічно-онтологічна сутність якого полягає в тому,
що розпредмечування об’єкта є упредмечуванням суб’єкта. Згідно з усталеними
положеннями теорії мотивації, істотна, тобто змістова, специфіка будь-яких
проявів діяльності людини випливає з мотивів, стрижнем яких є ті цілі, котрі
суб’єкт досягає за її допомогою. Отож у цій специфічності полягає критерій
поділу діяльності на види: комунікативна діяльність(спілкування), ігрова
діяльність,

пізнавальна

діяльність,

аксіологічна

(ціннісно-орієнтаційна)

діяльність та трудова діяльність [19; 21].
Для педагогічної теорії і практики принципово важливою є також
класифікація діяльності за способом досягнення прогнозованого результату.
Розглядаючи процес навчання як діяльність, психологи виділяють три її види:
репродуктивну, продуктивну і творчу. При цьому репродуктивна діяльність
виконується на основі аналогії з використанням засвоєних раніше методів
діяльності у нових умовах. Основною відмінністю продуктивної діяльності від
репродуктивної є те, що в процесі першої формуються нові знання,
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здобувається досвід реалізації способів діяльності. Творча діяльність
базується на двох попередніх, але відрізняється якісно новим продуктом, який
створюється в умовах невизначеності у відповідних сферах діяльності [18].
Інший
досліджень,

підхід

до

використання

запропонований

О.

термінології

Анісімовою,

стосовно

базується

на

учнівських
характері

педагогічної взаємодії між учнем та педагогом: якщо педагог знає шлях
пошуку, пропонує учневі пройти цим шляхом, передбачаючи чи напевне
знаючи очікуваний результат –

навчально-пізнавальна діяльність; якщо

педагог знає шлях проведення дослідження, але не знає кінцевого результату,
пропонуючи дитині самостійно вирішити проблему чи комплекс проблем, то
така діяльність називається навчально-дослідницькою; якщо педагог володіє
методикою та різноманітними методами наукового дослідження й ознайомлює
з ними учня, йому та учневі притаманна наукове передбачення та наукова
інтуїція, однак обидва не знають ні шляху пошуку, ні кінцевого результату
дослідження, то така діяльність може називатися науково-дослідницькою [21].
Навчально-дослідна діяльність студентів відноситься до продуктивного
виду діяльності і є невід’ємною складовою науково-дослідної діяльності
студентів, що знаходить своє місце в творчому вираженні. На відміну від
навчально-дослідної

діяльності

науково-дослідна

діяльність

студентів

відноситься до творчого виду діяльності, демонструючи вміння здійснювати
дослідницьку роботу, результатом якої є об’єктивно нова інформація для науки.
У ряді дисертаційних досліджень (Ф. Галіулліна, О. Глущенко, О.
Казанцева, Т. Калашникова, О. Нечаєва, Ю. Солянников та ін.) застосовується
термін – навчально-дослідна діяльність студентів, що розглядається як
невід’ємна складова частина навчального процесу. Навчально-дослідна робота
охоплює всі види навчальної діяльності студентів і здійснюється через
гармонійне впровадження елементів наукових досліджень у навчальний процес
на лекційних, практичних заняттях, при підготовці курсових, дипломних,
магістерських проектів тощо.
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На теперішній час в науці існує декілька підходів щодо розкриття
сутності поняття «навчально-дослідна діяльність студентів». Дане поняття
багатогранне, тому й зрозуміло чому досі воно не отримало однозначного,
чіткого визначення в педагогічні й літературі. Автори використовують його в
різних значеннях. Так, наприклад, В.Андрєєв відзначає, що навчально-дослідна
діяльність студентів спрямована на пошук, пояснення й доказ закономірних
зв’язків і відносин, експериментально спостережуваних чи теоретично
аналізованих фактів, явищ, процесів, у якої домінує самостійне застосування
прийомів наукових методів пізнання і в результаті якої студенти активно
опановують знаннями, розвивають свої дослідні вміння й здібності [2]; В.
Шахов під навчально-дослідною діяльністю студентів розуміє вид роботи
творчого характеру, спрямований на оволодіння спеціальними знаннями,
вміннями, навичками та методологією і методами наукового дослідження, в
процесі якої відбувається самовиховання та самореалізація дослідницьких
здібностей та умінь [27]; ефективна співпраця педагога й студента; поступовий
перехід від навчання до самоосвіти; перетворення студента на активного
суб’єкта освітнього процесу, здатного здобувати знання, оволодівати вміннями
й творчо застосовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань
[10]; оволодіння технологією творчості, знайомство з технікою експерименту, з
науковою літературою [12].
Цікавою нам здається позиція О. Обухова [23], відповідно до якої
навчально-дослідна діяльність визначається як творча взаємодія викладачів і
студентів для вирішення поставлених задач. У результаті навчально-дослідної
роботи відбувається розвиток дослідницької позиції до світу, формування
світогляду як у викладача, так і у студентів, оскільки в міжособистісному
спілкуванні обидві сторони зазнають взаємодію.
Серед науковців, які активно займаються питанням дослідної діяльності є
ті, які поділяють студентську наукову діяльність на два види: діяльність, що
пов’язана з навчальним процесом, і діяльність, що доповнює його. На думку
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автора, у межах навчально-дослідної діяльності, що пов’язана з навчальним
процесом, відбувається посилення творчої спрямованості в змісті навчальних
дисциплін,

технологій

навчання

й

комплексі

індивідуальних

завдань

дослідницького характеру. Основними засобами другого напряму є орієнтація
на індивідуальний підхід до наукових інтересів і здібностей студентів, різний
спектр позанавчальних форм дослідної діяльності, формування студентських
наукових об’єднань (гуртків, лабораторій, проблемних груп, тощо) [7];
О. Лебедев також розрізняє науково-дослідну й навчально-дослідну діяльність
за етапами підготовки студентів до творчої дослідної діяльності. Навчальнодослідною діяльністю він називає діяльність студентів, що забезпечує здобуття
ними необхідних навичок творчої дослідної діяльності. Завершується ця робота
самостійним вирішенням студентами задачі, що вже розроблена в науці.
Науково-дослідною автор називає таку роботу, виконання якої надає новий для
науки результат [15].
Під «науково-дослідною діяльністю студентів» розуміють: діяльність
студента, що виявляє самостійне творче дослідження теми [12]; керована
викладачем самостійна діяльність студентів, спрямована на розвиток творчого
потенціалу

особистості,

оволодіння

первинним

досвідом

наукового

дослідження, формування готовності до дослідної діяльності [21]. Як відзначає
Т. Калашникова, у процесі науково-дослідної роботи студенти не тільки
засвоюють педагогічні знання в контексті загальної культури, але й
оволодівають навичками реального їх застосування в діяльності, збагачують
власний досвід [10].
Сутність поняття науково-дослідної діяльності виявляється на основі
філософського та психолого-педагогічного аналізу категорій діяльності та
уявлення про логіку і етапи наукового дослідження. Згідно з цим, науководослідна діяльність студентів – це діяльність, пов’язана з пошуком відповіді на
творчу, дослідницьку задачу, із заздалегідь невідомим рішенням. Вона включає
у себе наступні етапи: постановка проблеми, вивчення теорії, що присвячена
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означеній проблематиці; добір методик дослідження і практичне оволодіння
ними; пошук необхідного матеріалу,

його аналіз та узагальнення; власні

висновки.
Слід визнати, що сьогодні науково-дослідна робота все частіше
розглядається як відокремлена від інших напрямів діяльність студентів. Саме
тому, на різницю від навчальної, вона охоплює лише частину тих, хто
навчається у ВНЗ.
Отже, науково-дослідна діяльність студентів – це творчий вид діяльності,
направлений на отримання нових об’єктивних знань.
Таким чином проведений аналіз щодо основних підходів до визначень
понять «навчально-дослідна діяльність» та «науково-дослідна діяльність
студентів» показав, що:
1)

Навчально-дослідна діяльність студентів – це один із видів

навчальної

діяльності,

спрямований

на

розкриття

студентами

дослідницьких умінь з урахуванням їх наукових інтересів;
2)

Науково-дослідна діяльність студентів – це комплексна

система участі студентів у формах НДДС і заснована на принципах
самостійності,

добровільності,

зацікавленості

та

спрямована

на

поглиблення творчих, професійних якостей особистості студентів, яка
виховує

резерв

учених-дослідників,

вчених-педагогів,

висококваліфікований спеціалістів;
3)

Система

дослідної

діяльності

студентів

забезпечується

безперервністю наукових досліджень у навчальний час, а надалі у
самостійну дослідну роботу з наукової проблеми.
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In the article the different approaches to the definition of "research and
development", "teaching and research activity." Students’ scientific and research
work’ is examined as the system of methods, means and arrangements of training the
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ТВОРЧИЙ САМОРОЗВИТОК – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА
Т.В. Кравченко
Кафедра педагогіки та психології
Херсонський державний університет
У статті розглянуто значення творчого саморозвитку для професійного
становлення майбутнього педагога. Авторка проаналізувала вітчизняні підходи
до проблеми творчого саморозвитку викладача; висвітлила мету, критерії
ефективності, механізми та суперечності процесу творчого саморозвитку.
Ключові

слова:

педагогічна

діяльність,

саморозвиток,

творчий

саморозвиток, творчий потенціал.
Початок ХХІ століття успадкував від попереднього етапу суспільнополітичні, освітні та культурні трансформації. Відповідно до глобалізаційних
процесів сучасності докорінної зміни зазнає система вищої освіти, зокрема й
педагогічної. Сьогодні професійна діяльність педагога вимагає нового
педагогічного мислення, орієнтованого на індивідуальність, креативність,
саморозвиток.
Відносячи “саморозвиток” до основних категорій педагогічної науки,
деякі дослідники (Б. Ананьєв, Л. Анциферова, Л. Виготський, А. Маслоу,
В. Мерлін, С. Рубінштейн та ін.) визначають його як власну активність людини
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в процесі змінення себе, розкритті, збагаченні своїх духовних потреб, усього
особистісного потенціалу.
В. Гринькова, С. Золотухіна, М. Євтух та інші сучасні українські
дослідники розглядають саморозвиток як фундаментальну здатність людини
ставати й бути справжнім суб’єктом свого життя, перетворювати власну
життєдіяльність на предмет практичного перетворення [5].
Аналіз досліджень К. Абульханової-Славської, В. Маралова, Л. Мітіної,
Л. Рибалко, В. Сластьоніна та інших науковців дає змогу виділити деякі істотні
характеристики саморозвитку, а саме:
– саморозвиток – обов’язково внутрішній процес самозміни особи під
впливом внутрішніх суперечностей;
– саморозвиток

–

спосіб

реагування

людини

на

дію

соціального

середовища;
– саморозвиток – прояв активності, що визначається здатністю особистості
здійснювати вибори на основі пізнання себе;
– саморозвиток – свідома якісна зміна самого себе і власної діяльності;
– саморозвиток – цілеспрямований процес, в якому зміни відбуваються не
тільки в мотиваційній, емоційній, вольовій і інтелектуальній та інших
сферах, а й у процесах “самозвеличення”.
З точки зору нашої публікації цікавими видаються підходи щодо
визначення творчого саморозвитку викладача. Так, В. Андреєв розглядає
творчий саморозвиток викладача як цілеспрямований усвідомлюваний процес
творчої зміни самого себе, як “особливий вид творчої діяльності суб’єктсуб’єктної

орієнтації,

спрямованої

на

інтенсифікацію

і

підвищення

ефективності процесів “самозвеличення”, серед яких системоутворювальним є
самопізнання, творче самовизначення, самоврядування, творча самореалізація й
самовдосконалення особистості” [3]. С. Єлканов визначає професійний
саморозвиток як процес інтеграції зовнішньої професійної підготовки й
внутрішнього руху, особистісного становлення людини. Зовнішнє задає зміст,
форми, схеми, а внутрішній рух забезпечує реалізацію саморозвитку, його
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особистісне

значення.

О. Пєхота

визнає

професійно-особистісний

саморозвиток найважливішим елементом професійної діяльності й розуміє його
як специфічну самоорганізацію педагогом свого особистісного освітньорозвивального простору, в якому він виступає як суб’єкт свого професійного
становлення та розвитку, де відбувається освоєння й ухвалення ним змісту та
технологій сучасної освіти, вироблення індивідуально-творчого професійного
почерку, авторської педагогічної системи [8]. Л. Рибалко розглядає процес
саморозвитку як сходження до неповторної індивідуальності, умовами якого є
професійна самосвідомість, принцип динамізму й процесуальний підхід [9].
Метою саморозвитку викладача є освоєння якісно нового рівня
професійної

майстерності,

що

забезпечує

здатність

удосконалювати

педагогічну реальність. Це – зростання, становлення, інтеграція й реалізація в
педагогічній праці професійно значущих особистісних якостей і здібностей,
професійних знань та вмінь, але головне – “це активне якісне перетворення
викладачем свого внутрішнього світу, що призводить до принципово нового
його ладу і способу життєдіяльності” [1, с. 18]. Отже, за переконанням
більшості вітчизняних науковців, рівень творчого саморозвитку є вищим
рівнем, на якому відбувається професійне становлення педагога.
Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури дав нам змогу
систематизувати теоретичний доробок вітчизняних учених і виділити такі
критерії ефективності процесу творчого саморозвитку викладача:
-

здатність педагога сприймати різні прояви навколишнього
середовища як передумови свого професійного розвитку;

-

домінування в структурі педагогічної діяльності дій викладача,
спрямованих на професійне оновлення, на зміну своїх способів
діяльності; осмислення власних професійних ускладнень і корегування
діяльності;

-

поетапне цілепокладання своєї педагогічної діяльності, її
моделювання та прогнозування; самоорганізація якісних змін в
особистості й діяльності; зміни в мотиваційній сфері;
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-

розвиток здатності реалізувати свій творчий потенціал;

-

постановка й розв’язання щодо самого себе педагогічних,
психологічних, організаційних, наочних завдань;
динаміка науково-теоретичних, психолого-педагогічних знань і

-

методичних

умінь,

їх

відповідність

особливостям

навчально-

виховного процесу й умовам соціуму;
сформованість позиції оцінної рефлексії викладача.

-

На думку більшості науковців (К. Абульханова-Славська, В. Андреєв, С.
Єлканов, Е. Зеєр, О. Клепіков, І. Кучерявий, В. Роменець, С. Рубінштейн,
С. Сисоєва, В. Шадріков та ін.), головним механізмом саморозвитку є
вирішення суперечностей між реальними властивостями, якостями особистості
та об’єктивними вимогами професійної діяльності, а також розв’язання творчих
завдань, що постійно ускладнюються.
Конкретизація цих суперечностей виявляється в такому:
–

по-перше, рушійною силою розвитку виступає суперечність між
потребами особистості та реальними можливостями їх задоволення, що
постійно зростають;

–

по-друге, в саморозвитку – суперечність між усвідомленням
особистістю

власним

соціальним

призначенням

та

реальними

можливостями його здійснення (суперечність між собою-бажаним і собоюреальним);
–

по-третє, в процесі розвитку особа розглядається як об’єкт
процесу, в процесі саморозвитку – як суб’єкт, активний творець себе [2].
Саморозвиток завжди детермінується зсередини особистісною потребою

й духовною спрямованістю особистості, які вищеназвані дослідники вважають
реальними мотивуючими чинниками саморозвитку.
Досліджуючи проблему творчого саморозвитку особистості студента,
М. Костенко зауважує, що процес творчого саморозвитку майбутнього
викладача становить «умотивовану, свідому, відрефлексовану на основі
самопізнання,

самовизначення,

самоконтролю,

самоосвіти

діяльність,

106

спрямовану на самовдосконалення природних та духовних якостей, на
розвиток творчого потенціалу, діалогового дивергентного мислення, на
моделювання власного способу життя в соціокультурному контексті, на
самореалізацію творчих здібностей у процесі життєтворення та професійнопедагогічного становлення» [7, с. 73].
Спираючись на праці В. Сластьоніна та Л. Спіріна, В. Загвязинський
зазначає, що формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної
творчості досягається шляхом просування студента через проміжні етапи на
більш високі рівні, і виділяє:
1)

інтуїтивний рівень. На ньому студент оволодіває певною
сукупністю “передпедагогічних” умінь (уміння вислухати співрозмовника
та висловити свої думки, виявляти терпіння та витримку та інше), але часто
ще не бачить педагогічного смислу певних ситуацій, діє за інтуїцією, не
вміючи пояснити та обґрунтувати свої дії;

2)

репродуктивний рівень. Під час діяльності студент не
виходить за межі відомих йому правил та інструкцій, надає перевагу роботі
за підказкою та перевіреним зразкам і стандартам;

3)

репродуктивно-творчий рівень. У студента формується
система науково-педагогічних знань, умінь і навичок, які дозволяють у
цілому успішно здійснювати викладання, приймати правильні рішення не
лише в типових, а й у дещо змінених умовах. Однак у безперервно змінних
педагогічних ситуаціях студент ще не вміє приймати оригінальних рішень,
і в нього недостатньо розвинена здатність до прогнозування та
передбачення результатів своєї діяльності;

4)

творчий рівень. Досить яскраво виявляється педагогічна
спрямованість особистості, прагнення до пошуків та раціоналізації, добре
розвинуті узагальнюючі професійні вміння, в тому числі аналітичні,
прогностичні, конструктивні. Засоби розв’язання педагогічних завдань
найчастіше є оригінальними, можна відмітити пошук найкращих, а інколи
й нових методик, засобів та прийомів педагогічної діяльності [6, с. 14].
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Цікавим видається дослідження Н. Бружукової щодо визначення рівня
творчої професійної діяльності студентів вищих навчальних педагогічних
закладів. Так, на підставі аналізу і порівняння різних проявів, авторка вирізняє:
дієву

активність

мотивів

самовдосконалення,

ступень

сформованості

педагогічного ідеалу під час навчальної та практичної діяльності, рівень
самооцінки власних творчих здібностей (на основі адекватної самокритики),
систематичність

роботи

щодо

самовдосконалення

власної

педагогічної

творчості, характер педагогічного керівництва (наскільки студент самостійно
вміє організовувати творчу навчально-виховну діяльність під час проходження
різноманітних видів педагогічної практики) [4, с. 164].
Таким чином, підготовка майбутнього викладача має створювати
оптимальні організаційно-педагогічні умови для професійно-особистісного
розвитку й творчого саморозвитку студента, вираженого передусім в його
здатності до постійного збагачення своєї духовної і професійної культури.
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ГОЛОД 1921-1923 РР. НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
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Досліджено особливості голоду 1921-1923 рр. на Півдні України, що
призвів до смерті близько одного мільйона населення.
Ключові слова: голод, хлібозаготівля, неврожай, посуха, політика
воєнного комунізму.
Кожен народ світу має періоди в історії, які пов’язані з певними
потрясіннями, що ведуть до істотних змін, різкого перелому в суспільнополітичному

житті. Саме ці зміни залишаються в пам’яті народу, який

емоційно сприймає і передає цю дійсність через різні оцінки та переживання.
Український народ також зберіг й ретранслював наступним поколінням свої
духовні

неспокої,

породженні

непростою

історією,

що

перемінно

продовжувалася століттями та десятиліттями. До таких подій належить голод
1921 – 1923 рр., який вразив Південь України.
Під голодом розуміють соціально-економічне явище, яке виявляється у
позбавленні населення мінімуму необхідних продуктів харчування, що
призводить до зміни демографічної та соціальної структури населення регіонів,
інколи і країн [1, С. 76]. Голод може виникати внаслідок неврожаю,
зумовленого природними чинниками, зокрема посухою, повінню, морозами
тощо, а також наслідками воєн, недосконалістю господарської системи. Для
попередження виникнення голоду створювалися й зберігалися недоторканні
запаси продовольства. Однак у новоствореній більшовицькій державі запаси
хліба різного призначення (стратегічні, експортні, сировинні тощо), які
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зберігалися

на

охопленій

голодом

території,

майже

ніколи

не

використовувалися для розподілу серед голодуючих.
Питанням голоду 1921 – 1923

рр. займається досить велика кількість

істориків, серед них найвідомішими є: Котляр Ю.М., Веселова О.М., Марочко
В.І., Мовчан О.М., Кульчицький С.В. та ін. Зокрема Котляр Ю.М. у своїй
монографії «Голодомори 1921-1923 рр. та 1932-1933рр. на Півдні України:
етнічний та міжнародний аспекти», вперше провів комплексний аналіз
принципів устрою і діяльності організацій етнічних меншин у роки голодоморів
1921-1923 рр., 1932-1933 рр. на Півдні України. Простежено процес утворення
національних адміністративно-територіальних структур як одного з напрямів
політики більшовицької влади; показано становище німецького, європейського,
болгарського, польського та інших етносів Півдня України в роки голодоморів;
визначено діяльність міжнародних організацій у справі допомоги голодуючим;
досліджено питання висвітлення голодоморів у західній пресі.
Голод 1921-1923 рр. не був локальним явищем. Він вразив основні
хлібовиробні регіони колишньої Російської імперії - Поволжя, Північний
Кавказ та південні губернії УСРР і був спричинений післявоєнною
господарською розрухою, жорстокою посухою 1921 р. та згубною для
народного господарства економічною політикою більшовиків. Значна частина
орних земель не була засіяна. На ґрунті нестачі продовольства в містах на
заводах і фабриках спалахували страйки. Посилилася опозиція всередині
правлячої партії більшовиків. Для В.Леніна все більш очевидною ставала
необхідність зміни курсу, тому в березні 1921 року на Х з’їзді РКП(б) було
прийнято рішення про заміну продрозкладки продовольчим податком, що мало
означати скасування політики воєнного комунізму і введення нової економічної
політики.
Однак насправді політика воєнного комунізму продовжувалася і після Х
з’їзду. Продрозкладка за 1920 рік стягувалася повністю, а продподаток мав
збиратися лише з урожаю 1921 року. На Півдні України продрозверстка
фактично продовжувалася до липня 1923 р.
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Цьому сприяло ряд причин:
1. Продподаток вводився для врожаю 1921 р., а врожай 1920 р. продовжував
збиратися шляхом розкладки, що була дещо зменшена. І це напередодні
посівної компанії, коли зерна у селян майже не залишилося. Таким чином борг
необхідно було покривати за рахунок врожаю 1921 р.
2. Якщо враховувати посуху та неврожай 1921 і 1922 рр., то продподаток, який
був зменшений у порівнянні з розкладкою, був фактично тією ж розверсткою,
так як виконати його все одно було неможливо.
У 1921 р. Україні фактично було збережено продрозкладку, хоча офіційно
було проголошено про запровадження продподатку. Центральне керівництво
вимагало збільшити вивіз хліба з уражених посухою південних губерній УСРР.
Радянське керівництво України звернулося до керівництва губкомів КП(б)У і
губвиконкомів із вимогою за будь-яку ціну вивозити хліб. Селяни зрозуміли,
що врожаю не буде і, щоб вижити, треба берегти продовольчі запаси. Вони
почали відкрито чинити опір заготівельникам. Тоді політбюро ЦК КП(б)У в
травні 1921 р. вирішило залучити до вилучення хліба регулярну армію. Головне
завдання полягало у вивезенні хліба до Росії.
Насильницькі методи і заходи політики так званого «воєнного комунізму»
застосовувалися і далі. Від України вимагали хліб для постачання Півночі, а
південні області залишилися без допомоги, хоч і самі страждали від неврожаю
та голодування. Скажімо, Одеська губернія відправила до Самари, Уральська,
Царицина і Пугачова 58 тис. пудів зерна. Із голодуючого Олександрівська
(зараз Запоріжжя) до Самари також вагон продовольства [2, С. 27-28].
Селяни чинили спротив конфіскації хліба, навіть знищуючи урожай. В
одному з документів від 15 червня 1921 року говорилося: « Є випадки
спалювання куркулями посівів. Урожай у нашій губернії у двох повітах
препоганий: відсутність дощів, все спалено, висохло» [3, С.36].
Наслідком продрозкладки було скорочення посівних площ. Оскільки
продукція, вирощена на цій землі підлягала безкоштовному відчуженню, тому
стало невигідно розширювати площі. Тоді ж державні органи почали стягати
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податок не від фактично зібраного урожаю, а від усієї землі. Якщо селяни не
могли сплатити продподаток зерном, то з січня 1922 р. їм було здавати замість
нього м’ясо або компенсувати грішми. Це рішення викликало катастрофічні
наслідки у тваринництві. Весною того ж року чисельність поголів’я худоби
скоротилася більше, ніж на половину, про що доповідав член повноважної
комісії ВУЦВК В.Мишкіс [3, С. 172-177].
Виникнення голоду на початку 20-х рр. в Україні офіційною радянською
історіографією пояснювалося посухою 1921 р., а також наслідками семирічної
війни (спочатку світової, потім громадянської). Насправді ж голод 1921—1923
рр. був викликаний передусім суб’єктивними причинами, а саме:
- посуха та неврожай;
- продовження хлібозаготівлі;
- надмірно високий розмір продподатку;
- вивіз продовольчих ресурсів у Росію;
- 440 тис. переселенців було переселено в цей період в Україну з районів
Поволжя, Казахстану та Уралу;
- ліквідація Центральної комісії допомоги голодуючим.
Голод в Україні приховувався від широкої громадськості. Лише взимку
1922 р. представники засобів масової інформації отримали дозвіл розпочати
агітаційну кампанію з підтримки голодуючих в Україні. У постанові засідання
ЦК КП(б)У від 16 січня 1922 р., зокрема, йшлося про те, щоб помістити в пресі
якомога більше відомостей про голод на Півдні України [3, С. 69].
Інтенсивне викачування хліба в Росію призвело до недосіву в Україні. Крім
того, в 1922 р. Південь знову вразила посуха. Голод не припинявся, незважаючи
на мізерну допомогу зерном Україні. З іншого боку, наступила криза у
тваринництві: поголів’я худоби скоротилося від 40 до 60 відсотків. Голод у
степових

губерніях

України

все

більше

наростав,

центральний

уряд

продовжував збирати продовольчі ресурси для допомоги голодуючим у Росії. В
травні 1922 р. голова ВУЦВК Г.Петровський звернувся до центру з проханням
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припинити вивіз продовольства з України. Цю вимогу задовольнили тільки в
літку того ж року.
В. Блакитний пише в харківських «Звістках»: « З півдня України йдуть
тривожні вісті: у Миколаївській, Одеській, Запорізькій і Донецькій областях
місцями все випалено засухою » - повідомляють «Українські робочі вісті » від 9
вересня 1922 р. [4, С 32].
Вирішальну роль в порятунку голодуючих зіграли іноземні благодійницькі
організації, які забезпечували 1,8 млн. чоловік і діяли в Україні з березня 1922
по серпень 1923 р. (у Росії вони діяли з серпня 1921 р.). Зловмисну інформаційну блокаду голодуючих України першими прорвали протестантські
громади меннонітів США, Канади й Нідерландів, звернувшись з вимогою
надати їм можливість відкрити харчувальні пункти для своїх братів і сестер по
вірі, що мешкали в Запорізькій та Миколаївській губерніях.
У серпні 1922 р. Х. Раковський публічно заявив, що «декілька українських
губерній офіційно голодними не признавалися і лише в березні було дозволено
міжнародним організаціям допомагати населенню» [4, С 23]. Найбільш
значною була допомога, яку надавала Україні Америка через Американську
адміністрацію допомоги (American Relief Administration, АРА). 30 квітня 1922г.
АРА відкрила в Україні свої кухні. 15 серпня 1922г. газета « Канадійський
ранок » пише: « Американська добродійна організація оповіщає, що більше 400
тис. дітей на Україні отримують щодня їжу з кухонь, влаштованих там
Добродійною організацією спільно з американським єврейський комітетом...»
[4, С. 511]. 7 листопада 1922г. « Українські робочі власті» повідомляють, що
"АРА містить на Україні 172.3000 людей, а всі останні іноземні добродійні
організації містять 260 тис. дорослих і дітей »[4, С. 608]. В цілому валовий збір
1922 р. склав 40 % від середньорічного рівня 1916г. Всього було зібрано не
більше 637 тис. пудів зерна [5, С. 33].
Міжнародні організації також виділили тільки для дітей України 645 тис.
денних пайків, що дозволило забезпечити живленням одночасно 960 тис.
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голодних [5, С. 98]. Окрім цього міжнародні організації направляли до Росії і
до України білизну, одяг, миючі засоби і так далі.
Восени 1922 р. радянський уряд прийняв рішення поновити хлібний
експорт. Для голодуючих селян безкоштовна продовольча допомога була
замінена на кредитування. Узимку ситуація на півдні України різко
погіршилась, про що свідчили численні кореспонденції. Київська газета
«Більшовик» за 12 січня 1923 р., наприклад, повідомляла: «Кількість голодуючих у Донбасі приблизно 400 тис. чоловік. У грудні Червоний Хрест
годував 75 тис. дітей»; за 27 січня: «...на Катеринославщині голодує 560 тис.
чоловік. Допомогу одержує 150 тис»; за 17 березня: «На засіданні
Миколаївського повітвиконкому... стверджено величезний голод, що охопив
весь повіт...». На цьому повідомленні голодна хроніка закінчується, оскільки
цього ж дня організаційне бюро ЦК КП(б) постановило заборонити газетам
подавати інформацію про голод в Україні, а також «заборонити... довідки по
експорту, що існує (цифри, факти й т. п.), допускаючи теоретичну дискусію...»
[3, С. 149].
Точне число жертв голоду в Україні не встановлено. Відповідні дані
даремно було б шукати серед недоступних раніше історикам архівних
матеріалів – у них не було потреби, так само, як і в об’єктивній оцінці врожаю
1921 р. За розрахунками Наркомздоров’я УСРР, від голоду до осені померло
47,5 тис. чоловік, а дивлячись на скорочення природного приросту
народонаселення, кількість мешканців республіки зменшилася на 235 тис.
чоловік. Однак, навіть за офіційною оцінкою, ці показники визнавалися дуже
неповними [6, С. 44-42].
Охопивши такі величезні простори, голод спричинив значне збільшення
смертних випадків по всій Україні. Зокрема, якщо за січень-березень 1922 року
в Херсоні народилося 918 осіб, то померло – 5405. У чотирьох містах
Миколаївщини за цей період з'явилося на світ 1199 осіб, а пішло з цього – 7323.
І таки випадки і показники не є випадковими чи поодинокими – це відбувалося
у кажному місті, селі України
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Серед жертв було багато дітей. Вцілому по Україні взимку 1921 – 1922
рр. голодувало до 2 млн. дітей,8 а на 1 квітня 1922р. їх вже було 5,6 млн., що
становило 25% всього населення [8, С.141].
Лише в Миколаївській губернії з січня до жовтня 1922 р. померло 37,3 тис.
голодуючих.

За

офіційними

даними,

голодуючих

по

всій

Україні

нараховувалося близько 1,9 млн. чол., у квітні – 3,2 млн. чол., у липні - 3,8 млн.
чол. Західні вчені-дослідники, зокрема Роберт Конквест, стверджують, що
голод 1921-1923 рр. в Україні забрав 5 млн. людських життів [9, С.269].
Серед наслідків голоду 1921-1923 pp. можна виділити такі:
- людські втрати: тільки в 1921 р. в Україні померли від голоду сотні тисяч
селян;
- придушення повстанського руху на півдні України. В умовах голоду
повстанський рух позбавився підтримки селянства і пішов на спад; для
більшовицького режиму голод став фактором, який заспокоював селян
ефективніше, ніж каральні експедиції більшовицьких військ;
- за рахунок українського селянства більшовики вирішили проблему постачань
продовольства в промислові центри і змогли втримати владу в умовах кризи.
Отже, голод 1921-1923 рр. був викликаний не стільки неврожаєм, скільки
політикою більшовицького уряду в Україні. Внаслідок продрозкладки і
надмірного продподатку з деяких губерній було вивезено багато хліба, що
спровокувало голод.
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ФЕНОМЕН СЕРЖА ЛИФАРЯ В СВІТОВОМУ
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Анотація: в статті розглядаються особливості творчості хореографа і
танцівника Сержа Лифаря, а також визначається його значення в розвитку
світового хореографічного мистецтва.
Ключові слова: Серж Лифар, неокласика, балет, Міжнародний конкурс
балету.
З огляду на поступову інтеграцію України в систему європейської
співдружності тема творчості українських митців за кордоном становить
науковий і практичний інтерес.
Ім’я Сержа Лифаря пов’язано не лише з розквітом французького балету,
але й з

активним розвитком українського хореографічного мистецтва.

Підтвердженням цього став VII Міжнародний конкурс балету імені Сержа
Лифаря, що був проведений в травні 2011 року в Донецьку, і має велике
культурно-художнє значення, адже Україна з відродженням імені визнаного
балетмейстера зайняла почесне місце в історії сучасного хореографічного
мистецтва.
З оглядом на це, тема «Феномен

Сержа Лифаря в світовому

хореографічному мистецтві» є актуальною для наукового дослідження в області
історії художньої культури та історії хореографічного мистецтва.
До вивчення творчості Сержа Лифаря зверталися такі дослідники історії
хореографії, як автор фундаментального дослідження "Балет та драма" П. Карп,
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який зробив висновок, що Лифар прагнув подолати рамки хореографії,
надати їй загальну значущість; В. Красовська, яка, розглядаючи постановки
Лифаря,

відмічала чисто академічну техніку його балетів. Багато уваги

приділив постаті великого французького діяча хореографічного мистецтва
українського походження Чепалов О.І. в своїй монографії «Західно європейський балетний театр». Вплив «Дягілевських сезонів» з участю в них
Сержа Лифаря на розвиток французької хореографії досліджувала Олена Зініч в
статті «Мова пластики в сучасному французькому балетному театрі». Цікавою є
стаття Пензевої Н.Л. «Неокласика як стиль хореографічного мистецтва ХХ
ст..», в якій порівняльно розглядаються особливості стилю «неокласика» в
творчості Дж.Баланчіна та С.Лифаря. Велике значення для наукової роботи є
мемуари та історико-теоретичні праці самого Лифаря. Насамперед це спогади
про С.Дягілєва та автобіографічні твори "Страдные годы", "Мемуары Икара".
Зустрічаються повідомлення про проведення Міжнародного конкурсу імені
Сержа Лифаря. Історію створення цього конкурсу описує Ю.Станішевський в
своїй праці «Балетний театр України : 225 років історії». На сьогоднішній день
в наукових працях майже не висвітлюється тема значення Міжнародного
конкурсу Сержа Лифаря на розвиток українського та світового мистецтва.
Метою статті є дослідження особливостей творчості Сержа Лифаря та
визначення його значення для розвитку світового хореографічного мистецтва.
В мистецтвознавчій літературі залишається спірним питання, хто є
засновником неокласицизму. Їм по праву вважається і Серж Лифар, і Джордж
Баланчін. Кожен з них зробив свій внесок у хореографію цього напрямку.
Серж Лифар наполягав, що саме він увів у науковий обіг термін
«неокласичний» щодо техніки та естетики танцю і вів відлік своєї реформи
танцю саме з прем'єри балету «Ікар» у 1935 році. Неокласицизм Лифаря був
почуттєво-діонісійським, і, таким чином, немов би втілював інший бік
неокласицизму – той, який ніколи не переривав зв'язку з романтичними
традиціями. Ідея хореографа полягала в тому, аби наблизити балет до життя,
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відтворити у ньому людські почуття, воскресити романтику та красу,
чудовий світ лебедів та священного озера [5, с.237].
Подібне переродження неокласицизму у Лифаря відбувалося поступово.
Вже у його ранніх роботах була помітна деяка руйнація хореографічних
концепцій; були переглянуті і норми академічного танцю. Поступове
впровадження безсюжетного танцю, навіть у найромантичніших за змістом
балетах, геометричність хореографічної побудови, випрямлення і, часом, навіть
деяка схематизація танцювальних ліній – все це поволі підточувало класичний
танець академічної школи і ставало етапами розвитку неокласицизму [5, с. 238].
Лифар намагався зробити незвичайний балет, у якому ритм народжувався
би з танцю, а не навпаки. З балету "Істар" на музику В. Д'Енді (Гранд Опера,
1941р.) почали змінюватись акценти у творчості Лифаря. В ньому він культував
так званий "чоловічий" балет.
Про те, що теми та образи Лифаря продовжували змінюватися, свідчить
його балет "Міражі" на музику A. Coгe, створений у 1944 р. У лібретто, яке
Лифар створив разом з Касандром, було представлено "екзістенціальні
уявлення про життя", марність людських пошуків, удавані радощі. З появою
химери виникають алегоричні постаті спокус: зухвалих торговців, розбещених
куртизанок, аж поки герой не знаходить прекрасну Жінку, як уособлення
чудового кохання.
"У "Міражах" Лифар найбільш повно висловився як неокласик, змінюючи
чуттєву танцювальну мову на абстрактну, пластично-символічну", писав М.
Іоф'єв після показу балету в Москві [4, с. 52].
Проте неокласичний стиль хореогафії, як результат інтенсивного пошуку
пластичної мови, більшою мірою проявився у постановці балету "Сюїта в
білому", який балетмейстер вважав не тільки словником академічного танцю, а
й підсумком його технічної еволюції та результатом сучасного ставлення до
класичної балетної спадщини.
В балеті"Сюїта в білому" у певній послідовності сольні, дуетні та масові
епізоди сприймалися, як парад танцювальних форм кінця XIX століття. Його
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композиції була притаманна танцювальна насиченість, задерикуватість у
сполученні з ліризмом, вміле протиставлення та контрастні перебудови
танцювальних груп. Всі балерини в балеті Лифаря одягнені в білі туніки,
танцівники — у чорне трико та легкі білі сорочки, що, можливо, й викликало
перейменування назви балету на "Чорне та біле" у відновленні 1977 р. Лифар
побудував хореографічну композицію на двох паралельних площинах — власне
на планшеті сцени та на помості ар'єрсцени з боковими сходинами. [4, с. 53-54].
Автор фундаментального дослідження "Балет та драма" П. Карп робив
висновок, що Лифар прагне подолати рамки хореографії, надати їй загальну
значущість. Але не стільки за рахунок самої хореографії, "скільки побічними
засобами". Розглядаючи сюжетно-тематичні балети Лифаря (за усталеною ще з
часів Новерра термінологією "балети - п'єси"), дослідник бачить у них "символ
віри" балетмейстера, котрий, не замислюючись, уподібнює мову хореографічну
мові словесній" [4, с. 56].
Осягнути творчий шлях та особливості творчої вдачі Лифаря неможливо
без розуміння людських якостей митця, його життєвих стимулів. На думку
багатьох свідків, таким перш за все був його граничний егоцентризм. Так,
Лифар зі всією пристрасністю віддавав себе справі оновлення Опери, і в цьому
його велика заслуга, але за цим було невгамовне бажання бути першим, бути на
виду, бути в центрі подій у житті та на сцені. Тому і балети він ставив у першу
чергу для себе. Причому на початку творчого шляху так необачливо, що взагалі
ігнорував можливості жіночого танцю, особливо ансамблевого. У пошуках
власного

стилю

він

робив

маніпуляції

з

класичним

танцем,

охоче

використовуючи "викручені рухи"[1, с. 12].
У центрі "театру Лифаря" опинився герой, чиї звитяги підіймають його над
пересічними людьми, але і віддаляють від них, герой, вперто переслідує свою
ціль, незалежно від того, добро чи зло є результатом його вчинків. Вочевидь,
цей образ вперше намітився ще в "Прометеї". Пізніше він одержав ім'я Ікара
(1935), Давида, що торжествує (1937), Олександра Великого (1937), Лицаря
("Лицар та Дівчина", 1941), Дон Жуана ("Жоан з Цариси", 1942) та ін.
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Однак значення Лифаря — балетмейстера у хореографічному мистецтві
XX ст. та силу впливу його особистості важко переоцінити. Період його
керівництва балетом Гранд Опера в Парижі слушно називають "епохою
Лифаря" (вона тривала за деякими виключеннями з 1930 по 1977р.). [6, с. 12].
Лифар прагнув до реформи балету як з точки зору виразності жестів, рухів
людського тіла, емоційного змісту танцю, так і щодо співвідношення між
танцем та музикою. Деякі теоретичні положення Лифаря, зокрема порівняння
хореографії з філософією тіла та її визначення, як засобу для висловлення
духовних поривань у прагненні ідеалу відповідають сучасному напрямку
досліджень у теорії танцю. С. Лифар - автор багатьох праць з питань історії та
теорії балету, в яких висунув термін «неокласицизм» для визначення власної
творчості.
Як

танцівник

Лифар

захоплював

музичністю,

бездоганністю

та

одухотворенністю, палаючою енергетикою і артистизмом. Як хореограф вмів
виявити максимум можливостей кожного артиста.
За відродження французького балету Сержу Лифарю було присвоєно
звання «Кавалер ордена Почесного легіону». Він був обраний членом Інституту
Франції, ректором Університету танцю. До 20-річчя творчості Сергію
Михайловичу вручили перший танцювальний «Оскар» - «Золоту балетну
туфельку», яка зберігається у Києві, в Музеї історичних коштовностей України.
Він виступав як лектор, написав декілька книг про балет, заснував Університет
танцю, кафедру хореографії в Сорбоні, Міжнародний інститут хореографії.
Сергій Михайлович проводив вечори пам’яті Сергія Дягілєва [1, с. 16].
У 1994 році в Києві було засновано Міжнародний конкурс балету імені
Сержа Лифаря. Ця подія, яка повернула Україні імʼя її геніального земляка,
Сержа Лифаря, мала велике культурно-художнє значення. З 1994 по 2006 роки
відбулося шість конкурсів, які відкрили багатьох, сьогодні всесвітньо відомих
балетних зірок. Змагання хореографів, яке було складовою частиною конкурсу,
стало однією з перших сходинок до висот балетмейстерської майстерності для
багатьох відомих нині хореографів. Ці акції впевнено набули статус найбільш

122

авторитетних балетних форумів світу, відкрили величезний творчий
потенціал українського танцювального мистецтва, привернули увагу до нього
видатних діячів світової хореографії [3, с. 235].
Беззмінним головою журі балетних форумів на честь реформатора
європейського балетного театру, киянина Сержа Лифаря був видатний
хореограф сучасності Юрій Миколайович Григорович. Конкурси проводилися
один раз в два-три роки, але, в силу певних обставин, їх функціювання
перервалося на деякий час і лише в 2011 році традиція їх проведення
відродилася [3, с. 18].
Конкурс

імені

С.

Лифаря,

який

був

видатним

танцівником

і

балетмейстером, вперше у світовій практиці конкурсної в 1994 році об'єднав дві
номінації - "артисти" і "хореографи", - продемонструвавши нерозривну єдність
цих двох основоположних професій балетного театру. До нього всі
хореографічні змагання від конкурсу у Варні (1964) і Москві (1969) мали лише
одну номінацію - "артист балету". І тільки в 2001 році Московський конкурс
додав номінацію "хореографи".
Шість перших міжнародних конкурсів балету імені С.Лифаря відбувалися
на сцені Національної опери України, та з кожним разом змагання талантів
ставало

більш

популярним

серед

молоді

Європи

і

світу.

Кожен конкурс мав свої особливості і характерні риси [3, с. 19].
Перший (1994) перетворився на своєрідний парад яскраво обдарованих
балерин. Не випадково Гран-прі завоювала тоді надзвичайно талановита
солістка Національної опери України Ірина Дворовенко.
Другий (1996) став справжнім феєрверком чоловічого класичного танцю,
відкривши не тільки петербурзького соліста Андрія Іванова (Гран-прі), але і
юних киян - Івана Путрова, Дениса Матвієнка.
На третьому (1999) змагання танцюристів і балерин відбулося "на рівних".
І серед юнаків, і серед солісток виявилося чимало перспективних артистів,
окремі з них вже вдруге, а то і в третє брали участь в конкурсі.
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Конкурси відкрили і такі рідкісні для сучасної хореографії неординарні
балетмейстерські таланти: на першому в номінації "хореографи" засяяло
обдарування Олексія Ратманського, на другому цікавим постановником
проявив себе санкт-петербурзький балетмейстер Віталій Аркадьєв. Двічі брав
участь у змаганнях нині відомий хореограф Раду Поклітару, який отримав на
четвертому золоту медаль.
П'ятий конкурс імені С. Лифаря (2004) засвідчив велику зацікавленість
молоді цим змаганням - 128 заявок з 12 країн світу (на першому було 55
конкурсантів з 7 країн). І ріс він не тільки кількісно, але і якісно - за
професійним рівнем був значно вище всіх попередніх [2, с. 236].
06.04.2011 на сцені Донецького обласного театру опери і балету відбувся
VII Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря. Гран-прі присуджений
25-річному танцівникові Андрію Писареву - солістові Національної опери
України.
Міжнародний конкур «Серж Лифар де ля данс» вписав свою яскраву
сторінку в історію сучасного хореографічного мистецтва.
Дослідивши творчість Сержа Лифаря, можна зазначити, що на початку
ХХст. особлива
високопрофесійній

роль

у

основі,

становленні
належить

нової

сценічної

пластики на

Сержу Лифарю, що вважав себе

засновником французької неокласики. За тридцять років відданого служіння
танцювальному мистецтву, він створив понад 200 оригінальних балетів і
хореографічних композицій, з'єднавши в своєму багатогранній творчості
художні традиції Україні, Росії та Франції. Шедеврами стали його балети
«Міражі», «Федра», «Сюїта у білому», «Ромео і Джульєта», та інші.
Французький балетмейстер українського походження, зробив великий
вплив і на розвиток української сучасної хореографії. Міжнародний конкурс
балету «Серж Лифар де ля Данс», що вперше у світовій конкурсній практиці
об'єднав дві номінації - "артисти" і "хореографи", не тільки відкрив багатьох,
сьогодні всесвітньо відомих балетних зірок, а й величезний творчий потенціал
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українського танцювального мистецтва, привернув увагу до нього видатних
діячів світової хореографії.
Література:
1. Білаш П. Сергій Лифар із Києва / Петро Білаш // Культура і життя. – 209. – 11
– 18 грудня. – С.11
2. Станішевський Ю. Балетний театр України : 225 років історії /
Ю.Станішевський.- К.: Музична Україна, 2003. – 440 с.: іл.
3. Станишевский Ю. Эстафета великих традиций : Серж Лифарь и Юрий
Григорович Ю. Станішевський // День. - №56. – 31 марта. – 2007. – С.18-22
4. Чепалов О.І. Західно - європейський балетний театр. Х.:ХДАК, 2004 р.
5. Чепалов О.І. Ікар з берегів Борисфена / О.І. Чепалов // Культура України: Зб.
наук. праць / Харк. Держ. Акад.. культури. – Х.: ХДАК, 2003. – Вип.12:
Мистецтвознавство. – С.237 – 248.
6. Хренов В. Он принадлежит России…: Русский хореограф Сергей Лифарь /
В. Хренов // Сов. культура. – 1990. – 27 окт. – С.12.
PHENOMENON SERGE LIFAR IN WORLD CHOREOGRAPHY
T. Medvid
Kherson State University
Annotation: іn article features creative choreographer and dancer Serge Lifar, and
determined its value in the development of the world choreography.
Keywords: Serge Lifar, neoclassic, Ballet, International Ballet Competition.
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УДК 37.013:374 (477) “1946/1979”
ВИТОКИ ВІДРОДЖЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ У ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ
Г.М. Німич
Кафедра педагогіки та психології
Херсонський державний університет
У статті поетапно розкриті шляхи розвитку системи народної освіти у
радянські часи. Визначено зміст роботи позашкільних освітніх закладів у
радянський період. Представлені перші Закони про п'ятирічні плани, накази, які
постановляли

керівні

органи

влади

для

відродження

та

нормалізації

функціонування системи народної освіти. Аналіз становлення і розвитку
позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні свідчить про
наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток
особистості.
Ключові слова: народна освіта, закон, позашкільна робота, покоління.
Державотворчі процеси в Україні зумовлюють зміни у галузі освіти,
потребують нових підходів до змісту, принципів, напрямів виховання. В умовах
розбудови держави, коли проблема всебічного гармонійного розвитку
особистості стає однією з найважливіших педагогічних проблем, позашкільна
освіта набуває особливого значення. Практичною реалізацією державної
політики у задоволенні духовних запитів і потреб щодо професійного
визначення учнівської молоді є позашкільна освіта, як невід'ємна складова
частина системи неперервної освіти України.
Останнім часом в Україні здійснено низку досліджень, присвячених
окремим аспектам навчально-виховної, соціально-педагогічної діяльності
позашкільних навчальних закладів. Питанню становлення та розвитку
позашкільної освіти в Україні присвячували свої праці Д. Бех, О.В. Биковська,
В.В. Вербицький, Л.І. Соціально-педагогічні умови діяльності позашкільних
навчальних закладів досліджували Пустовіт, А.И. Сиротинко, Т.Д. Цвірова.
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Ковбасенко Л.І., Литовченко О.В., Мартова С.Г., Мачуський В.П., Пустовіт
Г.П., Ткачук В.В..
Метою статті є розкриття шляхів розвитку системи позашкільної освіти у
післявоєнні роки з архівних справ.
Після Великої Вітчизняної війни першочерговим завданням було
оздоровлення дітей, тому в той час позашкільні заклади розвивалися дещо
однобічно. Не зважаючи на значні економічні та фінансові труднощі,
спричинені Великою Вітчизняною війною, керівні органи СРСР одночасно з
відновленням роботи на підприємствах та в установах значну увагу приділяли й
відродженню та нормалізації функціонування системи народної освіти. Про це
свідчать закони, видані в той період. Першим з них був Закон про п'ятирічний
план відбудови та розвитку народного господарства СРСР на 1946-1950 рр.,
прийнятий Верховною Радою СРСР 18 березня 1946 р. У цьому законі
зазначалось, що в містах і селах потрібно збільшити кількість театрів до 898,
клубів і масових бібліотек до 284900, а також відновити в районах, що були
окуповані, діяльність театрів, клубів, бібліотек та хат-читалень [2]. Закон
зобов'язував органи місцевої влади якомога скоріше регенерувати велику
кількість центрів культури і дозвілля, призначених як для дорослих, так і для
дітей, що було дуже важливо в умовах тяжкого післявоєнного періоду.
Другим кроком у відновленні системи народної освіти в Радянському
Союзі був наказ Міністерства просвіти РСФСР "Про покращення позакласної
та позашкільної роботи з учнями" від квітня 1947 р. [4]. У ньому йшлося про
повільне відновлення довоєнної мережі позашкільних закладів освіти, про їх
недостатнє матеріально-технічне забезпечення, а також про те, що органи
народної освіти, керівники шкіл і вчителі недооцінюють значення позакласної
та позашкільної роботи в житті підростаючого покоління.
У РСФСР 21 травня 1948 р. вийшов наказ "Про розвиток позашкільної
роботи з дітьми" [2]. Цей документ змушував місцеві та обласні відділи
народної освіти з'ясувати стан роботи позашкільних закладів освіти, ширше
розгорнути роботу з дітьми в літній період, а також масову, гурткову роботу з
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художнього виховання, фізкультури та спорту. Запозичивши досвід
Російської республіки, подібні заходи почали вживати й в Україні
Слід зазначити, що зміст роботи позашкільних освітніх закладів у
радянський період визначався цілями та завданнями, які були поставлені перед
школою. Так, керівними органами держави 13 грудня 1948 р. було видано
Постанову "Про заходи з перевантаження школярів суспільною та іншою
ненавчальною роботою". У ній знову наголошувалось, що позашкільні заклади
мають допомагати школярам у навчанні та виховувати їх у дусі комуністичного
суспільства [3].
У шостому п'ятирічному плані розвитку народного господарства СРСР на
1956-1960 рр. планувалось "розширити мережу позашкільних закладів освіти у
місті та селі. Забезпечити ширше залучення клубів, палаців та будинків
культури, будинків техніки та інших культурно-просвітницьких закладів до
проведення виховної роботи серед школярів". Така політика пояснювалася тим,
що робота з ліквідації дитячої бездоглядності та запобігання їй проводилась
незадовільно. При "наявності великої кількості дітей і підлітків, які перебували
у позанавчальний час без догляду батьків, школи, позашкільні заклади не
вживають належних заходів для охоплення дітей усіма видами позакласної та
позашкільної роботи", - наголошувалось у документі [2]. У 50-х роках минулого
століття поширеною була думка про те, що кількість школярів, які потрапляли
під негативний вуличний вплив, оскільки не займались ані позакласною, ані
позашкільною роботою, була прямо пропорційною кількості дитячих злочинів і
правопорушень.
З метою подолання дитячої бездоглядності та злочинності Рада Міністрів
СРСР постановила розробити конкретні заходи, що поліпшать позакласну та
позашкільну роботу з дітьми з урахуванням місцевих особливостей. Це дало
позитивні результати [6]. Як свідчать статистичні дані, при школах і
домоуправліннях

з'явилася

більша

кількість

обладнаних

спортивних

майданчиків, до роботи з дітьми почали залучатися тренери спортивних секцій і
майстри спорту. Починаючи з 1 січня 1958 р. у нових великих будинках, які
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заселялися мешканцями, виділялися кімнати для проведення позашкільної
роботи, що свідчило про її важливість у вихованні підростаючого покоління.
Значним поштовхом для подальшого розвитку позашкільної освіти став
Закон "Про укріплення зв'язку школи з життям та про подальший розвиток
народної освіти", виданий у 1958 р. У ньому зазначалося, що необхідно
розвивати дитину різнобічно, розвивати її творчі можливості та здібності. З
цією метою планувалося створити усі умови для успішного функціонування
музичних, хореографічних шкіл та шкіл образотворчого мистецтва, а також
збільшувати кількість гуртків, студій, лекторіїв, в яких школярі зможуть
виявляти та розвити свої таланти [5].
Логічним доповненням до Закону "Про укріплення зв'язку школи з
життям та про подальший розвиток народної освіти" стали Постанови
Центральної ради Всесоюзної піонерської організації ім. В.І. Леніна "Про
поліпшення роботи позашкільних закладів" (1959 р.), а також "Про подальший
розвиток ініціативи та самодіяльності у Всесоюзній піонерській організації ім.
В.І. Леніна" (1960 р.). Проаналізувавши ці документи, ми дійшли висновку, що
позашкільні заклади в той період були організаторами позашкільної та
піонерської роботи у містах і селах.
Після того, як згадані нормативно-правові акти набрали чинності звісно,
що форми та методи діяльності позашкільних закладів не могли не зазнати змін.
Щоб переконатися у поліпшенні функціонування позашкільних закладів, у
1960-1962 рр. було проведено їх післявоєнний огляд, результатом якого стала
пропаганда найцікавіших форм і методів роботи [7].
Із середини 60-х років в СРСР посилилася увага до атеїстичного
виховання. Така тенденція державної ідеології значно вплинула і на
позашкільні заклади. У січні 1964 р. вийшов наказ "Про заходи з посилення
атеїстичного виховання населення", в якому зосереджувалася увага на
атеїстичному вихованні дітей і підлітків засобами позакласної та позашкільної
роботи (куточки юних атеїстів, екскурсії, культпоходи в кіно й театри, лекції,
бесіди, вечори на згадану тематику). Зростала мережа позашкільних закладів за
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рахунок тих, які об'єднували атеїстично налаштованих дітей і молодь, а
гуртки юних атеїстів набували дедалі більшої популярності [4].
Як зазначалось у матеріалах XXIV з'їзду КПРС по п'ятирічному плану
розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 р., у першій половині 70-х
планувалося істотно поліпшити позашкільну роботу з дітьми, розширити
мережу будинків піонерів, станцій юних техніків, станцій натуралістів, дитячоюнацьких спортивних шкіл, інших дитячих закладів, що сприяли вихованню
підростаючого покоління.
У 1973 р. з прийняттям "Основ законодавства Союзу РСР та союзних
республік про народну освіту", де окремим підрозділом виділялися питання
позашкільного виховання, увага до позашкільних освітніх установ значно
посилилася. Проблемами розвитку позашкільної освіти займалися не лише
партійні органи, а й молодіжні організації, зокрема ВЛКСМ. У 1970 р. на XVI
з'їзді комсомолу зазначалось, що для роботи з дітьми й підлітками недостатньо
використовуються спортивні споруди, культурно-просвітницькі заклади [1].
Мережа позашкільних закладів освіти, що збільшувалась, потребувала певного
впорядкування. З цією метою Рада Міністрів СРСР видала Постанову "Про
номенклатуру та порядок створення позашкільних закладів".
Після прийняття базових законодавчо-нормативних актів, що стосувалися
позашкільної освіти, Міністерство освіти перейшло до створення типових
положень, згідно з якими працювали позашкільні заклади.
Для змістовного відпочинку учнів, залучення їх до продуктивної праці,
для формування в них трудових умінь і навичок у 1976 р. почали масово
будуватися табори праці та відпочинку. Незважаючи на те, що розвитку
технічна творчості учнів приділялась в СРСР значна увага. Положення про клуб
(будинок) юних техніків профспілок було видано тільки в серпні 1979 р. У
ньому висвітлювались порядок створення цього закладу, зміст роботи,
структура, організація роботи та обов'язки керівництва і педагогічного складу.
Для розгляду питань навчально-виховної роботи створювалася педагогічна
рада, а із членів гуртків формувалася рада активу [1].
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Про те, що органи державної влади приділяли велику увагу розвитку
позашкільної освіти, зокрема у 70-х роках, підтверджувалося ще й створенням
комісії ФЗМК, однією з функцій якої було здійснення контролю за організацією
шефства над позашкільними закладами, а також літнього й зимового
відпочинку дітей в оздоровчих таборах.
Незважаючи на значні досягнення в організації дозвілля підростаючого
покоління в 70-х роках, були й певні недоліки. За даними Міністерства освіти
СРСР, для забезпечення нормальної роботи мережі позашкільних закладів, яка
постійно збільшувалася, не вистачало кваліфікованих кадрів. Недостатньо було
й закладів, в яких діти могли б проводити вільний час. Для усунення цих
прогалин в організації позашкільної освіти. ЦК КПРС прийняв Постанову "Про
заходи з подальшого поліпшення організації відпочинку піонерів та школярів".
Вона стосувалася розширення мережі та укріплення матеріальної бази
піонерських спортивно-оздоровчих таборів і таборів праці та відпочинку. З
метою оздоровлення, заохочення до подальшої плідної роботи було вирішено
відправляти в табори в третю зміну спортсменів-розрядників, майстрів спорту,
піонерський

і

комсомольський

актив,

колективи

дитячої

художньої

самодіяльності та технічної творчості [1].
Узагальнюючи викладене, зазначимо, що з 1946 по 1979 рр. нормативноправова база позашкільної освіти значно вдосконалилася, стала більш
фундаментальною та змістовною. Незважаючи на те, що в перші післявоєнні
роки основна увага держави спрямовувалась на економічне відновлення країни,
одночасно було опубліковано низку законів і законодавчих актів, які
регулювали позашкільні освітні процеси в СРСР та Українській РСР.
Україна як демократична держава ще проходить шлях свого становлення
й розвитку. Продовжується формування багатьох суспільних інститутів, у тому
числі й Інституту українського права. Саме тому законодавча база нашої країни
є ще недосконалою. Це негативно відображається на багатьох аспектах
життєдіяльності країни. Не є винятком і нормативно-правова база позашкільної
освіти, яка потребує перегляду та вдосконалення.
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ORIGINS OF RENAISSANCE-SCHOOL EDUCATION IN UKRAINE IN THE
POSTWAR YEARS
G.M. Nimych
Chair of Pedagogics and Psycology
Kherson State University
The article revealed how phased development of public education in Soviet
times. The content of the extracurricular educational institutions in the Soviet period.
Presented first law of five-year plans, orders that postanovlyaly senior government
officials as recovery and normalization of the system of public education. The authors
emphasize the laws, regulations, statutes, decrees regulating the work of adult
education. Specified in Article regulatory framework contributed to the development
of creative capacities and abilities of the child. Analysis of the formation and
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development of extracurricular work with children and youth in Ukraine indicates
that progressive achievements and positive impact on the creative development of the
individual.
Key words: public education, law, extracurricular activities, generation.

УДК 504:378
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЖУРНАЛІ «БІОЛОГІЯ І ХІМІЯ В
ШКОЛІ»
А.Оржаховська
Кафедра педагогіки та психології
Херсонський державний університет
У статті розглядається роль педагогічної преси у еколого-виховному
процесі

та залучення школярів до вирішення проблем навколишнього

середовища.
Ключові

слова: екологічна

освіта

та

виховання,

екологічна

відповідальність.
Екологічні проблеми хвилюють не тільки фахівців, а й населення країни,
бо це стосується як повсякденного життя, так і здоров’я їх сімей. Тому
розширюється тематика інформації в ЗМІ, йде пошук рішень екологічних
проблем, ухвалюються як національні, так і міжнародні закони з охорони
природи. Загалом, законодавчої бази недостатньо, адже наслідки екологічної
кризи переважно є незворотними. Тому першорядними повинні бути екологічна
культура, освіта та екологічне виховання населення.
«Суспільство адаптується до вимог екології насамперед через освіту в
її широкому розумінні, економіку, технології, право. Світоглядна функція
екології відіграє роль засобу трансформування в особистісні цінності, ідеали,
мрії, переконання, ідеї, сподівання, тобто в усе що є архітектурою світогляду
людини», – відзначають науковці. [6, с. 9].
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В умовах численних екологічних катаклізмів екологічна суспільна
свідомість показує себе переважно з антропоцентричного боку. Помітні разючі
розходження між нормами екологічної свідомості і справжньою поведінкою
людини. Антигуманні мотиви, на жаль, часто переважають раціональне
ставлення до довкілля. Безперечно, що на стан екологічного виховання
впливають наукові і громадські організації, державні інституції і церкви, засоби
масової інформації і науково-популярні видання. Але основну функцію і надалі
має відігравати освіта і виховання, зміст і структура яких, навчально-методичні
і кадрові можливості недостатньо спроможні екологічно переорієнтувати
особистість, ще й тому, що впродовж тривалого історичного періоду
різноманітні знання про природу, її взаємозв’язок із суспільством, здоров’ям
населення і безпекою розвитку людства не вивчалися. Натомість проблема
екологічного мислення, позиції, дії особи залишається найбільш пріоритетною.
[21, с.11]
Очевидно, що найкращою формою засвоєння знань та оволодіння
навичками є практична діяльність, яка розглядається в філософському,
соціологічному, психологічному контекстах. Так, у філософському розумінні
діяльність – це «структурно й операційно-організована активність будь-яких
систем для досягнення певних цілей. Причому ефективність є вищим критерієм
оцінки діяльності»[11] .
У психологічних дослідженнях діяльність розглядають як «соціальнофілософську категорію, що характеризує спосіб людського існування, творчу
активність людей з перетворення природи і суспільства» [17 , с. 219].
У педагогічній практиці існує розуміння природоохоронної діяльності та
педагогічні

підходи, засновані на принципах

екологічного

виховання,

глибокому засвоєнні учнівською молоддю природоохоронного інформаційного
потоку, безпосередньої участі в акціях екологічної направленості, недопущення
негативних дій з боку суспільства.
Досить вагомим внеском у підвищення ефективності та розширення
можливостей вирішення проблем сучасного екологічного виховання України
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може стати акумулювання та використання кращих надбань педагогічної
спадщини з виховання молоді.
Вагомий внесок у вивчення проблем екологічного навчання та виховання
внесли багато українських вчених та педагогів. Філософський аспект
екологічного виховання розглядався у працях

М.М.

Кисельова [7],

В.С.

Крисаченка [9], Г.П. Пустовіта [19] та ін. Теоретико-методологічні основи
екологічного

виховання

у

школі

Червонецького [22], С.В. Шмалєй [23],

відображаються

в

працях

В.В.

І.Г. Павленко [15], О.В. Крюкової

[10], Г.В. Марченко [12], Я.В. Полякової [16] та ін.
У 1977 р. на Міжнародній конференції (Тбілісі) завдання й мета
екологічної освіти було конкретизовані :
• сприяти чіткому усвідомленню того, що суспільство розвивається за
тісних взаємозв'язків усіх природних і соціальних процесів;
• забезпечити кожній людині можливість здобути знання, право, досвід
і умови їх реалізації, необхідні для захисту довкілля та його поліпшення;
• розробити нові алгоритми поведінки окремої людини, груп людей і
суспільства як єдиного цілого стосовно довкілля [24].
Так, у Тбіліській декларації ЮНЕСКО ЮНЕП (1978) наголошується:
"Основною метою екологічної освіти для успішного прийняття окремими
особами й суспільством є розуміння складного характеру природного й
штучного середовища в результаті взаємодії їх біологічних, фізичних,
соціальних,

економічних

і

культурних

аспектів,

і

придбання

знань,

ціннісних поглядів і практичних навичок для відповідальної й ефективної
участі в попередженні й рішенні екологічних проблем, і в керуванні якістю
навколишнього середовища" [25].
Наукових статей, в яких висвітлювалися екологічні проблеми найбільше в
доробку О. Бєлякова. Він є автором наукових статей присвячених екологічній
освіті і вихованню [1,2,3,4,5]; Д. Олтаржевський також не був байдужим до
екологічної ситуації в українській періодиці: “Екологічна тематика на сторінках
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сучасної української преси” [14], “Екологічна тематика на сторінках
українських інтернет-видань” [13].
Людство зіткнулося з проблемами, до яких призвела активна взаємодія
його з природою, виникненням гострих екологічних проблем – період
екологічної кризи. І в цей час виникла потреба в вихованні екологічно
досвідченого покоління, яке повинно вижити в оточуючих умовах.
З отриманням незалежності, почалась активна пропаганда збереження
природи, залучення різних верств населення, а особливо вчителів та школярів.
Статті присвячувалась взаємозв'язку людини з довкіллям, освіті педагогічних
кадрів, екологічному вихованню підростаючого покоління. Основними ідеями
були: проблеми здоров’я людини, проблеми оточуючого середовища. В школах
вводяться спецкурси присвячені проблемам людства: «Проблемы здоровья
человека в условиях экологического кризиса»(45 год.), «Основы общей
экологии и охраны природы (54 год.)». Для узагальнення цього питання
використовувався досвід високорозвинутих країн (Франція, Велика Британія та
ін.).
Розвивається позакласна робота. У виховних закладах проводили екскурсії
до яких залучали фахівців. Це давало змогу дітям отримати певну теоретичну
інформацію і закріпити її практично, побачити позитивну і негативну сторони
людської діяльності.
Позашкільні заклади освіти організовують різноманітні заходи по
залученню дітей і молоді. Однією з форм роботи були екологічні табори. До
них залучали всіх охочих, в тому числі і проблемних дітей. За переконанням
організаторів табору

- це ефективна форма пізнання навколишнього

середовища і виховання почуття відповідальності за природу [18, с.46-48].
Станції юних туристів забезпечували вивчення теоретичного програмного
матеріалу (основи екології, картографію, правила відбору проб та зразків).
Знання закріплювали під час екскурсій, походів, експедицій. Метою було
показати дітям ландшафти котрих не торкалась людина і, навпаки, місця де ця
дія була не контрольованою. Таким чином здобуті знання застосовувалися на
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практиці, дає змогу реально оцінити стан взаємодії людини з природою[8,
с.48-49].
З метою організації навчально-виховного процесу виникають рекомендації
для педагогічних вузів, які б випускали спеціалістів даного напрямку(вчитель
еколог,

педагог

еколог

додаткової

освіти,

вихователь-еколог

дитячих

дошкільних закладів), а також інститутам підвищення кваліфікації – створити
курси по екологічним проблемам для всіх спеціальностей. З’являються перші
спеціалізовані класи, в яких поглиблено вивчались природничі дисципліни.
В основу роботи педагогічних колективів входили наступні положення:
вивчення теоретичних основ та закономірностей явищ природи,
формування світогляду про природу і суспільство як єдиного цілого;
виховання етичних і естетичних якостей особистості, формування
відповідального стану до оточуючого середовища;
розвиток практичних вмінь та навичок, які направлені на збереження
природних надбань.
З року в рік екологічні знання набувають більшого значення. Саме поняття
«екологія» розглядається з різних боків. З’являються нові предмети: геохімічна
екологія, екологічна хімія, хімічна екологія, фітохімічна екологія, екологічна
біохімія, екологічна біологія та ін. Вводяться спецкурси, на меті яких посилити
увагу до екологічної освіти та виховання учнів у зв’язку з погіршенням
екологічного стану довкілля.
Оскільки екологічна освіта і виховання завжди крокують разом, завдання
школи, вихователів полягає в тому, щоб формувати у підростаючого покоління
вміння та навички по новому мислити, діяти по новому, з почуттям екологічної
відповідальності. А це можливо лише за умови переорієнтації кожного
вихованця на самопізнання і саморозвиток, самостійність.
Визначення змісту екологічного виховання в закладах освіти дає
можливість:
скоординувати зусилля всіх учителів школи з метою забезпечення
оптимальних умов для його проведення;
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визначити інтегрований зміст екологічної освіти і виховання й
запобігти перевантаженню учнів;
забезпечити

глибоке

осмислення

екологічної

проблеми

учнями,

розглядаючи їх з позицій різних наук;
сприяти формуванню в учнів знань про цілісну наукову картину світу,
взаємозв'язки і суперечності між природою і суспільством;
максимально

використати

потенціальні

виховні

можливості

природоохоронної освіти для формування матеріалістичного світогляду,
здійснення ідейно-політичного, морального, трудового, естетичного і
фізичного виховання учнів[20].
Підсумовуючи,
освіченості

можна

учнівської

стверджувати, що формування

молоді

та

заохочення

її

до

екологічної
практичної

природоохоронно-відповідальної діяльності є основним завданням педагогів як
другої половини ХХ століття, так і сьогодні.
Екологічне виховання – безперервний процес, який сприяє розвитку
особистості, формує орієнтації моральних та естетичних відношень, які мають
стимулювати екологічну відповідальність за стан природного середовища. Саме
виховання є направленням в майбутнє.
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КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ
А.І.ЯКОВЛІВА (1872-1955)
А.Петрик
Науковий керівник: д.і.н. Андрєєв В.М.
Кафедра філософії та суспільно-гуманітарних наук
Херсонський державний університет
У статті розглянуто ранній етап наукового шляху видатного українського
вченого та державного діяча, одного з засновників української дипломатії
періоду Визвольних змагань 1917-1920 рр. А.Яковліва. На зорі своєї наукової
кар’єри вчений займався проблемою розвитку українських земель під владою
Великого Князівства Литовського та Польської Корони. Дане дослідження
присвячене праця А.Яковліва краєзнавчого характеру.
Ключові слова: журнал «Україна», Велике князівство Литовське, сейм,
унія, козаки
У загальному масиві інтелектуальної спадщини видатного українського
державного діяча та науковця А.Яковліва (1872-1955) широко представлені
роботи різної наукової тематики, тут і праці на археологічну, краєзнавчу
тематику характерні для раннього періоду наукової діяльності вченого і
розвідки з історії українського козацтва та місцевого самоврядування

141

Наддніпрянських міст литовсько-польської доби. Однак з поміж інших тем
найбільш ґрунтовно розроблені дослідником питання пов’язані з історією
становлення держави і права українських земель.
Після закінчення університету А.Яковлів тривалий час не мав можливості
займатися історичними дослідженнями на протязі чотирьох років. Лише у 1906
р. ця творча перерва була закінчена. Світ побачили розвідки А.Яковліва
присвячені історії Черкащини. Андрій Іванович увійшов до творчого колективу
періодичного видання «Україна». Окрім А.Яковліва у цьому збірнику
друкували свої праці більшість відомих українських наукових та громадських
діячів того часу. Так у «Третій книжці» журналу за 1906 р. були розміщені
статті І.Стебницького, І.Стешенка, С. Петлюри та інших. В осінньому номері
вийшла стаття «Намісники, державці і старости господарського замку
Черкаського в кінці XV і в XVI віках». А.Яковлів навів у своїй статті дані з
історії міста Черкаси та господарського замку що розміщувався у місті. Автор
відзначав, що місто Черкаси згадується в працях М.Стрийоквського та
М.Кромера як велике «значне» місто. У той же час Черкаси належали
литовському князеві Скиргайлові [1]. У 1409 р. в місті вже був староста
“capitanus czerkasiens” Raphael de Sluppow. У 1432 р. під мирним договором
підписаним між Скиргайлом Литовським та Тевтонським Орденом між іншими
стояв і підпіс старости Черкаського. У часи відродження Київського уділу
(1440-1471 рр.) Черкаси відігравали важливу роль «форпосту колонізації краю».
З посиленням хижацьких нападів Кримських орд Черкаський замок стає однією
з найважливіших ланок оборони Подніпров`я. Як зазначає автор, Черкаський
замок вцілів навіть після руйнівного татарського нападу на Київ у 1483 р.
Зберігає своє стратегічне значення місто і у наступні десятиріччя. Черкаський
замок як останнє литовське місто на півдні, по дорозі до Криму стало пунктом,
через який проходили дипломатичні агенти Литовсько-Польської держави та
Криму і Османської імперії [2].
Не торкаючись у своїй роботі порядку місцевого управління, прав і
обов’язків місцевої адміністрації та її взаємовідносин з населенням краю

142

А.Яковлів на підставі проведеного ним архівного дослідження встановив
«хронологічний порядок намісників і старост, які заправляли черкаським
замком» протягом XV – першої половини XVI в. (до Люблінської унії – 1569
р.). До основного тексту А.Яковлів помістив поіменний список старост
Черкаського замку та роки господарювання кожного. Першим каштеляном
Черкаським вчений вважав Свиридова намісника київського князя Семена
Олельковича

останнім

за

литовської

доби

князя

М.Вишневецького.

Дослідження подальшого розвитку міста Черкаси не входило до розвідки
А.Яковліва адже автор вважав підписання унії 1569 р. часом початку польської
окупації та ліквідації автономії українських земель а отже і Черкаські старости
призначені після 1569 року були представниками адміністрації загарбників.
У наступному 1907 році. А.Яковлів продовжив співпрацю з виданням. У
зимовому випуску журналу було надруковано статтю

А.Яковліва «Бунт

черкасцев и каневцев в 1536 году. (Єпизод из жизни украинских городов в XVI
веке)» [3]. Ця робота була присвячена подіям, що сколихнули Київщину у 1536
р., а саме збройному виступу жителів двох повітів київської землі проти
литовської адміністрації. Кінець XV і початок XVI століття в історії південно українських міст являються епохою боротьби міського населення з місцевою
владою – старостами, за збереження у недоторканості старого общинного,
автономного устрою життя. Водночас вимоги часу, стрімкий розвиток
Литовської держави, її централізація а також військово-стратегічні умови
України як прикордонної області, потребували термінової зміни цього устрою
на нових більш вигідних для держави умовах. Зіткнення інтересів міського
населення і центральної влади призвело до довгої та жорсткої боротьби
наслідки якої були досить несподіваними – а саме, замість повного
підпорядкування міст урядовій опіці, боротьба ця призвела до майже повного
визволення міського населення Литви від якої б то не було урядової влади і
привело до так званого «непослушенства» або «сваволі гродської». Міщани на
протязі майже ста років вперто боролися проти будь-яких спроб «порушення
старовини». В більшості випадків міщани «шукали правди» у великого князя
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відправляючи на його ім`я ходатайства з скаргами на притіснення. Лише в
тих випадках коли вичерпувалися легальні методи боротьби міські жителі
прибігали до «збурення» чи збройного виступу.
Один з таких не дуже частих випадків висвітлював у своїй роботі
А.Яковлів. За часів староства у Черкасах О.Дашкевича (1515-1535 рр.) місцева
адміністрація і особисто староста вчинив спробу ліквідувати міщанські
вольності та порушив «звичаєву правду»: власною владою звільнив від
обов’язкових повинностей багатьох суспільників («потужників»), дозволивши
їм у той же час користуватися міськими землями, водами та лісами, водночас
воєвода роздав своїм слугам і наближеним більшу части міського майна а
також субсидіював нових поселенців однак не залучаючи їх до суспільних робіт
і найголовніше О.Дашкевич збільшив у декілька разів державний податок крім
того обклавши населення новими податками на свою користь. Міське
населення утворило «ініціативну групу» з представників патриціату, що уклали
петицію з 17 пунктів котра була представлена королю та великому князю
Сигізмунду І. Через те що резолюція короля виявилася неоднозначною ( з
одного боку доводилося права міщан на збереження старих вольностей а з
іншого підтримувалася ініціатива старости з інтенсифікації наповнення
державного бюджету новими доходами) напруженість у місті не було знято.
Новий староста В.Тишкевич не лише не ліквідував порядків встановлених
попередником,але оголосив їх узаконеними як довгорічну практику а отже
такими що стали традицією. Врешті вибухнуло збройне повстання міщан
Черкас до яких приєдналися жителі Канева пов’язані з черкасцями
адміністративно. А.Яковлів не приминув відзначити, що повстання мало
всеохоплюючий характер у ньому прийняли участь представники всіх станів
включно з аристократією, що було досить не типово для подібних виступів. Як
відзначав автор повстання могло перетворитися на регіональне і навіть мало
перспективу охопити всю Наддніпрянщину. Як доказ цього Андрій Іванович
приводить той факт, що повсталі не послухалися навіть київського воєводи і
вчинили шалений збройний опір роті урядових вояків, що зазнали відчутних
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втрат. Хоча в кінці кінців повстання було придушене однак напруженість у
містах Наддніпрянщини не спадала. Що характерно королівський уряд не
займав якоїсь конкретної позиції у протистоянні вдовольняючись роллю
посередника у конфлікті між міським населенням та своїми ж свавільними
ставлениками [4].
Підсумовуючи А.Яковлів відзначав, що події 1536 року стали своєрідним
прологом до подальшої ескалації протистояння між державою та народом
Польсько-Литовської держави, і хоча подібний процес мав місце і на польських
національних теренах однак в Наддніпрянщині соціальне протистояння після
1569 року отримує ще і релігійне та етнічне забарвлення.
Ще однією роботою вченого присвяченою історії наддніпрянських міст у
складі Литовської держави стала опублікована того ж 1907 року розвідка «З
історії реєстрації українських козаків у першій половині XVI століття». Дана
праця, як і дві попередні вийшла на сторінках «України». У цій праці А.Яковлів
намагався спростувати прийняту у той час думку про те що козацтво як
окремий прошарок українського суспільства завдячує своїй «легалізації»
королю Речі Посполитої Стефану Баторію. Спираючись на статтю І.Каманіна
«К вопросу о казачестве до Б.Хмельнцкаго» Андрій Іванович доводив, що
перша спроба реєструвати козацтво відбулася за півстоліття до правління
Баторія а саме за правління Сигізмунда І Старого. У якості ініціатора реєстрації
козацтва А.Яковлів називав О.Дашкевича. Причиною ж спроб реєстрування
козаків вчений називає бажання польського уряду припинити козацьке
самоврядування в Подніпров`ї та стримати козацькі напади на землі Османської
імперії. Як вказував А.Яковлів ідея утворення реєстру виникла ще у 1522 році і
була офіційно підтримана королем під час Гродненського сейму. То ж
проблема «козацького свавільства» турбувала польсько-литовську владу
задовго до виникнення Січі а отже і сама козацька автономія існувала у Дикому
Полі на 40 років раніше від загальноприйнятої дати заснування січової фортеці
Д.Вишневецьким. На підтримку своєї позиції про давність козацької вольниці і
її традиційної суверенності у провадженні зовнішньополітичних акцій
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А.Яковлів посилався зокрема і на листи міждержавної переписки польськолитовських монархів з кримськими ханами та московськими великими князями,
в яких перші самі відмовлялися від підданства «черкасів» своєму престолу
називаючи їх вільними людьми, що творять власну республіку на Низу.
Андрій Іванович являючись прихильником думки про фактичну
суверенність Війська Запорозького по відношенню до Речі Посполитої працею
«З історії реєстрації

українських козаків»

практично відкрив серію робіт

історико – правового характеру, що будуть видаватися ним на протязі всього
життя і стануть науковим маніфестом концепції націонал-державників у
вітчизняній історичній науці першої половини двадцятого століття [5].
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Автор обґрунтовує актуальність формування у майбутніх вихователів
фахових понять з лінгводидактики, виокремлює специфіку методики навчання
дітей української мови в російськомовних дошкільних закладах у контексті
білінгвізму.
Ключові слова: фахове поняття, лінгводидактика, білінгвізм.
В умовах кардинальних змін у світі однією з нагальних проблем фахової
підготовки є забезпечення високого рівня викладання кожного предмету та
оволодіння основами наук через формування основних наукових понять і

147

термінів. Саме тому у підготовці майбутніх вихователів

формування

фахових понять має посідати особливе місце, бо володіння професійною
термінологією є одним із показників фахової підготовки та компетентності
спеціаліста.
Загальні основи сприйняття і засвоєння понять були розроблені у працях
психологів П.П. Болонського, Л.С. Виготського, Д.М. Узнадзе, М.Е. Вильова,
М.І.Кругляк, М.М. Шардакова, С.Е. Хапатрян; дидактів М.М. Скаткіна,
А.В.Усової, В.Ф. Паламарчук та інших.
Українська дошкільна лінгводидактика, як будь-яка інша наука, є
понятійною формою відображення дійсності, і її досягнення безпосередньо
фіксуються в поняттях.

Система знань про навчання дітей рідної мови,

вироблена за роки існування української дошкільної лінгводидактики, повинна
відтворитися в адекватній системі понять, здатній точно й конкретно передати
здобуте знання,

відобразити логіку науки, сутність теорії та її практичну

значущість, що, власне, і забезпечить функціонування наукової теорії, оскільки
науковому обговоренню й вивченню піддається те, що зрозуміле й чітко
зафіксоване в мові.
До структури наукового знання української дошкільної лінгводидактики
увійшли

поняття всіх основних рівнів і видів, що вироблені сучасною

практикою наукового пізнання: філософії, логіки, математичної статистики,
загальної

теорії

систем,

а

також

міжнаукові,

педагогічні

й

суто

лінгводидактичні поняття [3, c. 34]. Кожен вид понять виконує свою функцію,
що відповідає його особливостям і природі.
Взаємодія
пізнавальних

понять

усіх

можливостей

означених видів і рівнів сприяє посиленню
української

дошкільної

лінгводидактики,

а

асиміляція міжнаукових понять збагачує її понятійну систему, сприяє більш
повному відображенню об’єкта пізнання.
Висвітлення різних методичних аспектів розвитку й навчання української
мови ґрунтується на попередніх досягненнях лінгводидактики (Л.В.Щерба,
О.О.Потебня,

Л.А.Булаховський,

О.В.Текучов,

Л.П.Федоренко,
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Т.О.Ладиженська,
Н.А.Пашковська,

О.М.Біляєв,
Г.А.Іваницька

В.І.Масальський,
та

інші),

В.Я.Мельничайко,

педагогіки

(К.Д.Ушинський,

В.О.Сухомлинський, С.Ф.Русова, Є.І.Тихєєва, М.Г.Стельмахович та інші),
психології (Л.С.Виготський, О.О.Леонтьєв, Г.С.Костюк, І.О.Синиця та інші).
Сучасний стан і розвиток науки висвітлений у працях А.М.Богуш – відомої
української

вченої,

доктора педагогічних

наук,

професора, фундатора

дошкільної галузі української лінгводидактики.
У сучасному стані української дошкільної лінгводидактики функціонує
система лінгводидактичних понять, адекватна структурі самої науки і здатна
відобразити логіку науки. Їх призначення – разом

з філософськими,

загальнонауковими, міжнауковими й педагогічними поняттями більш повно
представити об’єкт лінгводидактичного пізнання [5, c. 56].
Характерною ознакою сучасного стану системи лінгводидактичних понять є
її відкритість, здатність до розвитку, що виявляється в появі нових елементів.
Зміни в понятійній системі науки – це показник її руху й розвитку, тому після
створення системи понять наступна за важливістю проблема – приведення
понятійного апарату науки у відповідність до сучасних вимог.
У теорії викладання основ науки вихідним матеріалом до визначення змісту
лінгводидактичної підготовки фахівців дошкільного профілю є професійні
функції фахівця та вміння, необхідні для їх здійснення [1, с. 18]. При цьому
зміст і обсяг професійних функцій і відповідних умінь визначають,
орієнтуючись на чинні програми навчання дітей рідної мови, які окреслюють
виховну, розвивальну, навчальну діяльність педагога та опосередковано
вказують на ті вміння, навички, знання, які сприятимуть втіленню програмових
завдань у практичну діяльність.
Зміст лінгводидактичної підготовки фахівців дошкільного профілю через
технологію навчання студентів відтворюється на новому якісному рівні – у
сформованих компетенціях окремої особистості, що, відповідно, викликає
зміни і в індивідуальних інтелектуально-психологічних якостях, які разом з
комплексом сформованих

знань, умінь і навичок становлять професійно-
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мовленнєву готовність до навчання дітей рідної мови. Поняття „професійномовленнєва готовність” до навчання дітей рідної мови

в українській

дошкільній лінгводидактиці розуміють як

інтегроване новоутворення

особистості

системою

педагога,

яке

характеризується

професійно-мовленнєвих знань, умінь,

сформованих

навичок і комплексом особливих

індивідуально-психологічних якостей особистості.
Методика навчання дітей української мови в російськомовних дошкільних
закладах належить до педагогічних наук, зокрема часткової лінгводидактики.
Вона визначає мету, зміст, завдання, принципи, прийоми та методи навчання
дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми
другої близькоспорідненої мови, розкриває теоретичні й практичні питання
української мови, досліджує умови та шляхи формування мовленнєвих умінь у
дітей, культури українського мовлення [1, c. 9].
Мета методики – озброєння майбутніх педагогів системою мовознавчих та
народознавчих

знань,

формування

культури

українського

мовлення,

професійних умінь і навичок розвитку усного українського мовлення у дітей
дошкільного віку.
Методика навчання дітей української мови озброює вихователів системою
науково-методичних

ідей,

знайомить

з

останніми

науковими

лінгводидактичними дослідженнями. Керуючись ними, вихователь має змогу
добирати найефективніші методи та прийоми навчання, передбачати результати
навчання досягаючи високого рівня розвитку мовленнєвих умінь дітей.
Специфікою методики навчання дітей української мови в дошкільному
закладі, на відміну від шкільних методик, є її спрямованість на розвиток усного
розмовного українського мовлення з орієнтацією на ігрові прийоми та методи
навчання [3, c. 26].
Мовою спілкування значної кількості дітей України (за проведеними
дослідженнями інституту мовознавства О.О. Потебні), що розмовляють
російською та українською мовами, в більшості випадків є не лише
білінгвальне спілкування а і суржик, говірки регіонів на яких позначився вплив
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найближчих

територіально

розміщених

держав.

Проведеними

дослідженнями інституту мовознавства О.О. Потебні доведено, що діти
України іноді знаходяться поза межами двомовності.
Двомовне оточення супроводжує дитину починаючи ще з родинного
виховання. Змішуючись, мови що контактують набувають як позитивного, так і
негативного впливу одна на одну, ці явища мають назву «транспозиції» та
«інтерференції» [5, c. 56].
Під інтерференцією розуміють особливу взаємодію різних навичок,
сутність яких полягає у негативному та гальмуючому, використанні набутих
раніше навичок із метою утворення і функціонування нових. Перенесення в
умовах природного білінгвізму, коли оволодіння мовою відбувається в
мовленнєвому середовищі, визначається: схожістю мов, що контактують і
співвідношенням цих мов щодо їх домінуючого впливу. Перенесення в умовах
штучного

навчання

мови,

залежить

від:

схожості

рідної

відуально-

психологічних чинників, зазначають мовознавці.
Транспозиція – це позитивне перенесення вмінь і навичок на мовлення
іншою мовою, виникає у всіх випадках, коли навчальний матеріал є спільним
для обох мов. Роль транспозиції під час оволодіння дітьми двома мовами
залежить від співвідношення мовних систем рідної і другої мови, що
вивчаються, а також від знань дітьми рідної мови, зазначала А.М. Богуш [2, с.
28].
Особливо сприятливі у транспозиційному відношенні близькоспоріднені
мови, до яких належать російська й українська.
У навчанні дітей української мови транспозиція виступає у використанні:
спільної лексики (рак, мак, рука, каша, лампа, парта, рот, сумка та ін.);
словесних інструкцій, зрозумілих дітям за змістом; знань про навколишні
життя; мовленнєвих умінь і навичок, сформованих на заняттях із розвитку
рідного мовлення; у зіставленні й порівнянні мовних явищ близькоспоріднених
мов; дидактичного та наочного матеріалу, знайомого дітям; спільних форм,
методів та прийомів розвитку мовлення дітей [1, c. 11].

151

Вдале

використання

педагогом

транспозиції

значно

полегшить

засвоєння дітьми другої мови, сприятиме запобіганню інтерференції.
А.М. Богуш досліджувала двомовне навчання дошкільників України в
умовах двох споріднених мов і виділила три групи дітей, у яких були відмічені
особливості взаємодії української та російської мов, з точки зору більшого чи
меншого виявлення мовної інтерференції у дошкільному віці: група з
російсько-українським

білінгвізмом,

де

російська

мова

була

більш

використовуваною і «правильною», ніж українська; група з українськоросійським білінгвізмом зі значною граматичною, фонетичною і лексичною
інтерференцією; група з сильним інтерферентним впливом однієї мови на іншу
(російської

на

українську,

української

на

російську).

В

умовах

близькоспорідненого білінгвізму можливість взаємопроникнення окремих
елементів двох мовних систем на рівні фонетики досить відчутна. Це
відбувається тому, що дитина, сприймаючи мовлення на другій мові, підганяє
стереотип фонетико-просодичної системи рідної мови, котрий зберігається в
його лінгвістичній пам´яті до тієї мови, яку вона чує, особливо у випадку
близькоспоріднених російської та української мовних систем [2, с. 34].
Переважна більшість дітей з білінгвізмом виховуються в таких умовах:
спочатку вони опановують рідну мову, потім нашаровується чи паралельно
вивчається друга мова. У. Вайнрайх [4, с. 176] і багато інших дослідників
вважають, що мова, засвоєна в дитинстві, частіше всього домінує над мовою,
вивченою пізніше.
Мова нерозривно пов'язана з культурою народу. Духовна культура
кожного народу, освіта, наука, література, мистецтво – це чинники
національної мови, показники мовної культури. Кожний народ має свою
національну мову, національну культуру.
Тому, навчаючи дітей української мови, слід ознайомлювати їх одразу з
українською національною культурою – творами українських письменників,
композиторів, художників, народних митців.
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Усі наукові здобутки методики навчання дітей другої, української, мови
перевіряються на практиці, адже практика – це критерій істини. Саме цим
пояснюється і багатоваріантність програм у навчанні дітей української мови, і
різноманітність

методів,

прийомів

та

форм

прилучення

малюків

до

українського слова, української національної культури.
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Анотація:

Статтю

присвячено

аналізу

особливостей

професійної

самооцінки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва, конкретизації її
компонентів та відображенню їх у відповідній моделі.
Ключові слова: «Професійна самооцінка», «художник-педагог», « Яконцепція», «образ Я», рефлексі, навчальна діяльність.
Модернізація освіти в Україні вимагає принципово нових підходів до
формування особистості у ВНЗ, адже у фокусі вищої освіти насьогодні
знаходяться

проблеми

створення

умов

для

максимального

розкриття

внутрішніх потенціалів студента на шляху самореалізації та формування
творчої особистості. Відповідно до цього в освітньому просторі ВНЗ
актуальним є процес набуття студентами навичок самоконтролю, аналізу
причин та наслідків своєї діяльності, планування й корегування процесу
власного саморозвитку. Дані процеси базуються на адекватній професійній
самооцінці, завдяки якій майбутні викладачі здатні адекватно визначати рівень
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власного професійного розвитку, а також вибудовувати й коригувати процес
самоосвіти відповідно вимог освітнього стандарту.
Проблему формування професійної самооцінки як одного з важливих
критеріїв становлення особистості фахівця у ВНЗ досліджували Брель П. Ю.,
Міронова С. Б., Роденкова О. В., Ширапова Д. Д. та ін., професійну самооцінку
майбутніх вчителів, як фактора самовдосконалення педагогічної майстерності
вивчали Кувшинов О. В., Ларіонова М. О., Меженцев О. Ф., Уточкіна О. Ю.
Проте на сьогодні проблема формування професійної самооцінки у студентів
мистецьких спеціальностей педагогічних закладів освіти, зокрема художниківпедагогів залишається відкритою.
Нас цікавить процес формування професійної самооцінки як фактору
оптимізації професійної компетентності майбутніх фахівців і основи свідомого
підходу студентів до власного індивідуально-професійного становлення.
Поняття самооцінки широко використовується у психології, має безліч
визначень і сполучена з такими поняттями, як Я-Концепція, образ Я, рефлексія.
На думку Н. Панської, самооцінка – це оцінка особистістю самої себе, своїх
можливостей, якостей та місця серед інших людей [1]. В. Столин [8] визначає
самооцінку, як зіставлення власних характеристик із ціннісними шкалами.
Ми вважаємо, що самооцінка виступає як рефлексуюче утворення психіки.
Іншими

словами,

механізм

самооцінювання

включає

самооцінку

як

рефлексацію, відстеження «образів Я». Їх аналіз та оцінку реалізує
самосвідомість особистості. Таким чином, говорячи про самооцінку, ми маємо
на увазі весь процес фіксації, аналізу й оцінки самосвідомістю людини «образів
Я» у різних життєвих ситуаціях. Тобто ми є прихильниками тієї точки зору
вітчизняної психології, згідно з якою самооцінка є невід'ємною частиною
самосвідомості особистості.
Частиною загальної є професійна самооцінка – оцінка себе як суб'єкта
професійної діяльності [7]. Г. Брель професійну самооцінку розуміє, як оцінку
фахівцем самого себе, своїх професійних можливостей, якостей, свого місця в

155

колективі й у суспільстві серед людей [2]. Змістом професійної самооцінки
виступає самовідношення до професійно значимих параметрів, необхідних для
здійснення професійної діяльності: ділові якості, якості професійного
спілкування, аналітичні вміння й ціннісні орієнтири професійної діяльності [6,
с. 13].
На нашу думку, професійна самооцінка це динамічний процес, що виконує
функцію саморегуляції на основі системи багатофакторних контрольних зрізів,
які фахівець здійснює відносно себе та у відповідності з власними еталонами й
загальновизнаними компетенціями професіонала певної спеціальності. Завдяки
даному

процесу

людина

поетапно

вишиковує

траєкторію

власного

професійного самоздійснення. Професійна самооцінка дозволяє співвідносити
наявний професійний потенціал із цілями діяльності й контролювати
ефективність праці.
Залежно від особливостей професій існують їх типології, так Є. Клімов у
своїй класифікації відобразив п'ять об'єктів праці: людина, техніка, художній
образ, знак, природа. У першій частині назви типу професії означена людина,
як суб'єкт праці [5]. Професія викладача образотворчого мистецтва щодо даної
класифікації містить у собі два типи професій:«людина – людина» і «людина –
художній образ». До типу «людина – людина» відносять усі професії, пов'язані
з вихованням, обслуговуванням, навчанням людей, спілкуванням з ними. До
цієї групи відносять усі педагогічні й медичні професії, професії сфери послуг
тощо. Тип «людина – художній образ» містить у собі всі професії, пов'язані зі
створенням, копіюванням, відтворенням і вивченням художніх образів. До цієї
групи відносять такі професії як: художник, актор, співак, реставратор,
мистецтвознавець тощо [5].
Отже, викладач образотворчого мистецтва це професія із двома складними
об'єктами праці, адже до набору компетенцій художника-педагога відносяться
аспекти, пов'язані одночасно з педагогікою й художньою творчістю. У першому
випадку об'єктом праці є особистість майбутнього фахівця та її формування в
освітньому процесі вузу, у другому – створення художнього твору. Таким
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чином,

сутність

і

особливості

підготовки

майбутніх

викладачів

образотворчого мистецтва у ВНЗ полягають в одночасному функціонуванні
випускника, як у галузі педагогічної освіти, так і в системі образотворчої
діяльності.
У своїй типології професій, Д. Голланд виходив з того, що вибір людиною
професійного простору є вираженням його особистості. Досягнення людини у
тому або іншому виді діяльності залежать від відповідності характеристик
особистості й характеристик професійного середовища [9]. Інакше кажучи,
якщо ансамбль особистісних якостей максимально відповідає обраній
спеціальності, суб'єкт праці відчуває комфорт і задоволення від роботи
прямуючи до самореалізації. Якщо при цьому відзначається позитивне
емоційне відношення до об'єкта праці, то професію можна розглядати як
покликання й тоді її процес, цілі, результати, вимоги, норми будуть мати
особистісну значимість для працівника.
Таким чином, відповідність характеристик особистості професії викликає
емоційний комфорт і забезпечує вивільнення творчих ресурсів працівника, що
позитивно впливає на якісні й кількісні показники праці. При розбіжності
особистісних параметрів із професійними суб'єкт праці буде схильним до
репродуктивних, автоматичних рішень і дій. В емоційному плані працівник,
швидше за все, буде байдужим, пригніченим, відчувати дискомфорт, почуття
неповноцінності, стан фрустрації, які неминуче позначаться на ефективності
праці. Отже, професійна самооцінка особистісних параметрів украй необхідна
на різних етапах професіоналізації, особливо під час становлення майбутнього
суб'єкта праці у ВНЗ. Передумовою адекватності означеної самооцінки є процес
самопізнання й розуміння власних особистісних характеристик, до переліку
яких відносяться здібності, таланти, характер, темперамент тощо.
Нас цікавить процес підготовки фахівця у вищій школі, як стадія
активного становлення суб'єкта професійної діяльності. Після закінчення
періоду адаптації (кінець другого, початок третього курсу), під час навчальної
творчої (пленер, виставочна діяльність) і педагогічної практики відбувається
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активна проба сил студентів у майбутній професії. У них формується
професійна складова цілісного «образу Я» особистості й більш-менш стійкий
образ ідеалу «Я – професіонал», який одночасно містить у собі образи ЯОсобистість, Я-Педагог і Я-Художник. Норми, критерії професіоналізму
поступово усвідомлюються студентами, як необхідні елементи майстерності й
переходять до розряду особистісних критеріїв та установок. Таким чином,
спочатку дифузійний, побудований на інтуїції образ професіонала, поступово
набуває конкретних рис й цілісності у свідомості студента. У міру засвоєння
об'єктивних

вимог

професії

удосконалюється

й

ідеальний

образ

«Я-

Професіонал». Зразком для розбудови ідеального образу «Я-Професіонал»
часто виступають еталонні особисті – успішні професіонали, видатні педагоги
та художники.
Таким чином, завдяки процесу співвіднесення

реального й ідеального

образів «Я – професіонал» (відстеження, фіксація, аналіз, оцінка) у майбутніх
художників-педагогів поступово формується професійна самооцінка. Вона є
механізмом адаптації до умов праці й життєдіяльності у цілому, тому не існує
поза

соціальними

відносинами.

Фактично

компонентами

професійної

самооцінки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва є елементи
цілісного образу «Я – професіонал», а саме: образи Я-Особистість, Я-Педагог,
Я-Художник та оцінка соціальної адаптації.
У підсумку слід зазначити, що професійна самооцінка художника-педагога
повинна включати рефлексії на особисті параметри (темперамент, характер,
здатності), професійні надбання (професійно значимі якості, стиль діяльності,
особливості професійної поведінки й стратегії подолання перешкод, технології
«виробництва» освітнього продукту тощо.), специфіку самооцінки моральноетичної, чуттєвої сфери взагалі, особливостей взаємин з людьми (соціальна
рефлексія), рефлексію на створений людиною власний образ «Я-Професіонал».
Навіть у загальному виді професійна самооцінка художника-педагога дуже
складне, багатопланове явище, осягти яке складно як теоретично, так і
практично. Саме тому ми пропонуємо дещо спрощену модель професійної
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самооцінки майбутнього викладача образотворчого мистецтва відповідно до
поставленої у дослідженні мети.
Система професійного самооцінювання включає, на наш погляд, 4
комплекси самооцінок:
I. Комплекс самооцінок художника-професіонала;
II. Комплекс самооцінювання викладача образотворчого мистецтва;
III. Самооцінювання

соціальної

адаптації

особистості

(соціально-

психологічний комплекс самосприйняття у суспільстві).
IV. Самооцінка особистості (душевних якостей людини, у тому числі її
характер, темперамент, інтелект).
Перший комплекс самооцінок пов'язаний з усвідомленням себе як
художника професіонала. Це самооцінювання власної майстерності, здібностей,
рівня творчих надбань (власні творчі роботи) і досвіду професійної праці.
Отже, перший комплекс самооцінок художника-професіонала включає,
як мінімум, оцінки таких параметрів як:
1.

Майстерність (високий рівень художньо-технічних навичок);

2.

Творчі здібності до малювання;

3.

Уміння

працювати

у

різних

техніках,

стилях

і

жанрах

образотворчого мистецтва (також рівень володіння ними);
4.

Рівень художньо-майстерного досвіду, кількісні і якісні параметри

творчих надбань (художні твори й участь у виставках різного рівня);
5.

Уміння створювати творчі задуми й трансформувати їх у

світоглядні концепти художнього твору;
6.

Індивідуальний стиль виконавської роботи.

Відповідно,

до

другого

комплексу

самооцінювання

образотворчого мистецтва належать такі елементи:
1.

Уміння планувати й коректувати навчальний процес;

2.

Рівень володіння системою професійних дисциплін;

3.

Уміння викладати матеріал;

4.

Виховання студентів власним прикладом;

викладача

159

5.

Стратегія індивідуального підходу до студентів.

Так само, до третього комплексу самооцінювання (соціальної
адаптації особистості) увійдуть наступні параметри:
1.

Задоволення/незадоволення

соціальним

оточенням

(соціальні

групи);
2.

Задоволення/незадоволення оцінкою роботи й рівнем зарплатні.

3.

Задоволення/незадоволення місцем і роллю у суспільстві (статус).

Самооцінка особистості, четвертий комплекс торкнеться наступних
складових:
1.

Самооцінка морально-етичної складової;

2.

Самооцінка характеру й темпераменту особистості;

3.

Самооцінка спрямованості й мотиваційної сфери особистості;

4.

Самооцінка емоційної сфери особистості;

5.

Самооцінка саморозуміння й розуміння інших людей;

6.

Самооцінка вольової сфери особистості.

Вважаємо за необхідне означити коло питань, які можна розв'язати завдяки
нашій функціональної моделі, а саме:
- оптимізація процесу формування професійної самооцінки майбутніх
викладачів образотворчого мистецтва;
- структурування цілісного «образа Я» студентів;
- конкретизація

дифузійного

образа

«Я-Професіонал»

у

свідомості

студентів, його інформаційне й змістовне збагачення;
- допомога студентам у визначенні об'єктивних критеріїв професійної
самооцінки

художника-педагога

й

розвитку

необхідних

індивідуально-

професійних якостей;
- продукування студентами суб'єктивних критеріїв професійної самооцінки
й

співвіднесення

їх

із

професіограмою

та

освітньо-кваліфікаційною

характеристикою фахівця;
- стимуляція розбудови студентами програми власного саморозвитку;
- оптимізація процесів рефлексії й самоаналізу.
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Основним критерієм самооцінки художника є його самовираження, у
цьому контексті формула самооцінки У. Джемса [3]
Самооцінка = Рівень домагань
Успіх, досягнення
Міняється в художника на:
Самооцінка = Професійну майстерність + особистісний потенціал
Самовираження + успіх
Тобто, кардинальним критерієм адекватної професійної самооцінки
художника-педагога є даний синтезований показник, який вказує ступінь
адекватності самооцінки особистості щодо створеного нею образу ЯПрофесіонал.
Саме цей показник є найефективнішим еталоном виміру професійної
самооцінки майбутніх викладачів образотворчого мистецтва. У подальших
своїх пошуках ми спробуємо його відтворити у відповідній методиці
дослідження.
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Автор досліджує особливості розвитку формування пізнавальної
самостійності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; визначає
зміст і основні компоненти розвивального середовища, що сприяють
професійному становленню майбутніх фахівців.
Ключові слова: Самостійна діяльність, самостійність , професійномовленнєва готовність.
Державна національна програма «Освіта»(«Україна ХХІ століття»), Закон
України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту»,Національна доктрина
розвитку освіти, Концепція профільного навчання, визначають пріоритетні
напрямки реформування освіти,створення життєздатної системи безперервного
навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забезпечення
можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, формування
інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.
Істотно змінюються вимоги, що пред’являються до професійної освіти,
основною метою стає підготовка кваліфікованого працівника, конкурентноздатного
на ринку праці, компетентного, здатного застосовувати на практиці не тільки
знання, уміння і навички, але і вміння вчитися, самостійно здобувати і
застосовувати ці знання на практиці. Сучасні вимоги Державного стандарту вищої
освіти до посилення ролі і частки самостійної роботи, як умови розвитку
самоосвітньої діяльності студентів, обумовлені об’єктивною необхідністю не лише
в активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку самостійності як якості
особистості, але і в усвідомленні того, що суспільству необхідні особистості з
розвиненими творчими здібностями, які уміють ухвалювати самостійні, правильні
рішення в нестандартних ситуаціях [2].
Важливою складовою пізнавальної самостійності майбутніх вихователів ДНЗ
є вміння планувати, організовувати та контролювати власну діяльність, що
становить основу формування якісних властивостей та її складових таких як:
ініціативність, критичність та допитливість, незалежність. Сучасний

стан

розвитку освіти визначає суб’єктивно-діяльнісну позицію педагога та посилює
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його особисту відповідальність за дії, які здійснюються під час організації
навчання й виховання дітей. Це зумовлює самостійний вибір майбутнім фахівцем
способів організації педагогічного процесу, передбачення його результатів та
використання з-посеред них найбільш продуктивних для певної дитини, групи.
Проблема пізнавальної самостійності особистості широко обговорюється

у

філософській і в психологічній літературі. Проте шляхи і засоби її розвитку в
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів ще не мають достатнього
теоретико-методологічного обґрунтування [1].
Формування умінь і навичок самостійної розумової праці – важлива умова у
виробленні в майбутніх вихователів потреби в самоосвіті та професійного
самовдосконалення. Це вимагає системного комплексного підходу до формування
пізнавальної самостійності як інтегративної якості особистості студента, не тільки
для отримання готових знань, а й для навчання його методів здобуття цих знань і
продовження освіти протягом усього життя, тобто формування способів
пізнавальної діяльності та культури інтелектуальної праці [3].
Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що проблема формування
пізнавальної самостійності в процесі підготовки педагогів у вищих навчальних
закладах є актуальною.
Проблема розвитку самостійності розглядалася в різні історичні періоди
зарубіжними і вітчизняними філософами, психологами і педагогами. Так вимоги
до вмінь педагога, вихователя пробуджувати самостійність думки, дій у дитини
висловлювали ще Сократ, Я.Коменський, Г.Сковорода, К.Ушинський, Ф.Янкович,
С.Русова, Г. Ващенко, В. Сухомлинський та ін.
Пізнавальну

самостійність

як

інтегративну

властивість

особистості

досліджували сучасні психологи і педагоги: М.Данилов, І.Лернер, П.Підкасистий,
Н.Половнікова, С.Рубінштейн, О.Савченко та ін.
Дослідження,

що

стосуються

професійного

становлення

педагога,

розкривають: В.Халмухамедова – умови вдосконалення пізнавальної самостійності
студентів вузу; Н.Дідусь – формування самостійності як професійно значимої
якості майбутнього вчителя; Т.Степура – формування професійної самостійності

164

студентів педагогічного вузу шляхом виховання та самовиховання в
позанавчальній діяльності; Т.Алексєєнко – формування пізнавальної активності в
умовах блокової організації

навчання; С.Яремчук – виділяє самостійність у

професійно-психологічній спрямованості особистості майбутнього педагога.
Окремі роботи були присвячені дослідженню проблеми мовленнєвонародознавчої підготовки студентів, а саме: до навчання української мови в
дошкільних закладах (Т. Котик), до роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного
віку (В. Макарова); становлення й розвиток дошкільної галузі лінгводидактики
розглядалися в роботах А.Богуш (докладний аналіз концептуальних положень
К.Ушинського,

І.Срезневського,

С.Русової,

І.Огієнка,

О.Ольжича,

В.Сухомлинського, Г.Костюка щодо розвитку мовлення і навчання дітей рідної
мови в українському дитячому садку), Н.Маліновської (вивчення та впровадження
в сучасну практику методичного доробку С.Русової щодо розвитку зв’язного
мовлення та навчання дошкільників переказування художніх творів), І.Непомнящої
(використання ідей Є.Тихеєвої в українських дошкільних навчальних закладах
щодо збагачення словника назвами побутових предметів).
Актуальність дослідження обумовлена також переходом на нові державні
стандарти дошкільної (2012 р.) та початкової освіти (2011р.), що вимагає перегляду
підходів до організації роботи з підготовки дітей старшого дошкільного віку до
школи.
У свою чергу, різні вчені по-різному визначають структурні компоненти
готовності майбутніх вихователів до різних видів діяльності. Так, Н. Колосова
виділяє такі компоненти готовності майбутніх вихователів до педагогічної
підтримки, як: мотиваційний (потреба в наданні педагогічної підтримки
дошкільникам; спрямованість на встановлення відносин співробітництва з дітьми;
орієнтація на потреби та внутрішні можливості дитини); когнітивний (володіння
базовими психолого-педагогічними знаннями; обсяг знань про педагогічну
підтримку дітей дошкільного віку; міцність і гнучкість засвоєння знань);
операційний (уміння здійснювати діагностику розвитку дитини; добирати
ефективні методи та тактики для розв’язання проблем дошкільника; доцільність
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реалізації дій із надання педагогічної підтримки); рефлексивний (самоконтроль і
самооцінка дій із реалізації педагогічної підтримки; вміння організувати процес
рефлексії та контролю змін у розвитку дитини; орієнтація на самопізнання та
вдосконалення) [ 4].
Особливого значення має формування пізнавальної самостійності майбутніх
вихователів ДНЗ у процесі вивчення дошкільної лінгводидактики.
У дисертаційному дослідженні Т. Котик визначено принципи, дотримання
яких ефективно сприяє формуванню професійно-мовленнєвої готовності
фахівців: міждисциплінарний підхід до формування професійно-мовленнєвої
готовності;

професійно

спрямований

підхід

до

організації

навчання;

диференційно-системного навчання мови; інтеграції системно-описового та
комунікативно-діяльнісного

підходів

до

побудови

навчальних

курсів;

дидактичного резонансу [5].
Автор виявила умови та тенденції ефективної підготовки фахівцівбілінгвів:
- якість володіння професійно-мовленнєвою діяльністю безпосередньо
залежить від якості володіння мовою, а підвищення ступеня володіння мовою
позитивно відбивається на всіх компетенція професійної готовності до
навчання дітей української мови;
- залучення всіх дисциплін лінгвістичного циклу до підготовки фахівців
сприяє формуванню здатності до зіставно-типологічного аналізу двох
слов’янських мов для навчання дітей української мови з опорою на рідну;
- поєднання методів створення і розв’язання комунікативної педагогічної
ситуації та емоційного впливу дозволяє усунути «мовний психологічний
бар’єр» з процесу навчання; такий інтегративний предмет, як спец практикум з
методики навчання дітей української мови, позитивно впливає на формування
професійно-мовленнєвої компетенції як студентів, так і вихователів;
- активна професійно-мовленнєва діяльність у навчальних закладах значно
скорочує термін формування професійно-мовленнєвої готовності.
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Дослідження вченої засвідчило ефективність таких етапів формування
професійно-мовленнєвої готовності:
1)

формування

народознавчої

лінгвістичної,

компетенцій

лінгводидактичної,

засобами

цілеспрямованого

комунікативної,
використання

дисциплін лінгвістичного та лінгводидактичного циклів, об’єднаних на ґрунті
професійно спрямованого навчального матеріалу;
2) корекція набутих знань, навичок, умінь з професійно-мовленнєвої
діяльності, формування народознавчої компетенції; оволодіння навичками і
вміннями дослідно-експериментальної _обот из дітьми; доведення навчання до
завершального стану – засобами спецпрактикуму з методики навчання
української мови, який тісно пов'язаний з дисциплінами лінгвістичного та
лінгводидактичного циклів, що попередньо вивчалися та педпрактикою.
Науковцями доведено, що ефективність самостійної роботи залежить від
багатьох факторів: змісту і складності завдань, рівня розвитку навичок
самостійної роботи і способів інтелектуальної діяльності, якими володіють
студенти, однак головною умовою є глибоке усвідомлення студентами її цілей і
способів, усвідомлення себе як особистості, яка самостійно організує,
направляє і контролює процес навчання.
Отже, самостійність майбутніх вихователів

в психолого-педагогічних

дослідженнях розглядають як цілеспрямовану, керовану самою особистістю
діяльність, спрямовану на отримання та поглиблення знань, необхідну для
розвитку її індивідуальності, підготовки та здійснення практичної і професійної
діяльності, необхідним фактором якої є формування готовності до виконання
самоосвітніх дій.
Поступове підвищення рівня самостійності студентів в освітньому
середовищі ВНЗ відбувається за рахунок зменшення міри допомоги їм у
здійсненні пізнавальної діяльності, що сприяє поступовому перетворенню їх у
суб’єкти навчально-пізнавальної діяльності.
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RELEVANCE OF FORMATION OF INFORMATIVE INDEPENDENCE
OF FUTURE TUTORS OF CHILDREN'S EDUCATIONAL INSTITUTIONS
IN THE COURSE OF STUDYING PRESCHOOL LINGUISTIC DIDACTICS

A.A.Ryazantseva
Chair of preschool education
Kherson state university
Investigated features of development formation of informative independence of
future tutors, defines the contents and the main components of the developing
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environment, future tutors of children's educational institution promoting professional
formation.
Keywords: Independent activity, independence, professional and speech readiness.
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РОЛЬ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В УНІВЕРСИТЕТІ В АСПЕКТІ БОЛОНСЬКОГО
ПРОЦЕСУ
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Херсонський державний університет
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У статті визначено основні завдання та напрями діяльності ради молодих
учених. На основі аналізу основних положень Болонського процесу з’ясовано її
роль в організації науково-дослідної роботи в Херсонському державному
університеті.
Ключові слова: рада молодих учених, Херсонський

державний

університет, Болонський процес.
На сучасному етапі в Україні реалізуються інновації, пов’язані з
упровадженням

Болонського

процесу,

переорієнтацією

на

європейську

інтеграцію як складову загального напряму розвитку держави. Такий підхід
передбачає всебічне входження у європейський політичний, економічний і
правовий простір та створення передумов для набуття Україною членства у
Європейському Союзі. Основними напрямами культурно-освітньої і науковотехнічної

інтеграції

на

державному

рівні

визначено

впровадження

європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширення власних
культурних і науково-технічних здобутків на європейському просторі.
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«Болонським процесом» у наукових та публіцистичних джерелах
називають діяльність європейських країн, що розпочалась у 1998-1999 рр.,
підкріпилась прийняттям Болонської декларації і триває до сьогодні. Основною
метою діяльності 46 країн-учасниць було утворення єдиного узгодженого
європейського

простору

вищої

освіти

для

забезпечення

конкурентоспроможності фахівців єврорегіону [С.64].
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання ряду завдань
створення зони європейської вищої освіти: введення двоциклового навчання;
запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості
освіти;

розширення

мобільності

студентів

і

викладачів;

забезпечення

працевлаштування випускників та привабливості європейської системи освіти.
Країни-учасниці Болонської системи підкреслюють важливість наукових
досліджень та міждисциплінарність в підвищенні якості вищої освіти,
необхідність зростання конкурентоспроможності європейської вищої освіти
взагалі. Важливим також є заклик до збільшення мобільності на докторському
та

післядокторському

рівнях,

заохочення

університетів

до

зміцнення

співробітництва у виконанні програм на здобуття докторського ступеня та у
підготовці молодих науковців.
У зв’язку з цим виникає потреба підвищення рівня підготовки та
конурентноспроможності випускників українських вищих навчальних закладів.
Оскільки від них залежить репутація України, той рівень, на якому держава
буде представлена на європейському ринку праці.
Різноманітні аспекти впровадження Болонського процесу в освітній
простір України були предметом досліджень Я.Я. Болюбаша, В.Г. Кременя,
К.М. Левківського, М.Ф. Степка, Ю.В. Сухарнікова та ін. Ученими виявлено
основні принципи, напрями та зміст реформування системи вищої освіти в
Україні, виокремлено національні традиції, що підлягають збереженню в
контексті інтеграції в європейський простір, з’ясовано особливу роль
студентства й молодих фахівців в аспекті окресленої проблеми. На жаль у
представлених дослідженнях недостатньо уваги приділено ролі об’єднань
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молодих науковців у становленні конкурентноспроможніх спеціалістів.
Поставлена проблема потребує детальнішого вивчення, оскільки важлива роль
у втіленні орієнтирів Болонського процесу належить саме молоді.
Мета публікації – з’ясувати завдання і роль Ради молодих вчених в
організації наукової роботи молоді та підвищенні її кваліфікаційного рівня в
умовах упровадження Болонського процесу на основі аналізу діяльності
Херсонського державного університету.
Сьогодні в процесі приєднання до Болонської системи молодь (студенти,
аспіранти, молоді учені ) виступає повноправним партнером в управлінні
вищою освітою. Вони мають більш активну чітко визначену позицію, що
реалізується як раз в умовах переходу до єдиного освітнього європейського
простору.
На сучасному етапі розвитку суспільства до структури вищих навчальних
закладів входять різноманітні об’єднання, що представляють інтереси молоді:
Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів, Студентський
комітет, Студентське наукове товариство, Рада молодих вчених та ін. Важливу
роль в організації науково-дослідної роботи відіграє Рада молодих вчених.
Сьогодні цей колегіальний орган презентує інтереси молодих науковців і
створений

в багатьох вищих навчальних закладах України, а саме:

Національному

університеті

«Львівська

політехніка»,

Тернопільському

національному економічному університеті, Дніпропетровському національному
університеті імені Олеся Гончара, Луганському національному університеті
імені Тараса Шевченка, Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки та ін.
Активно у цьому напрямі працюють у Херсонському державному
університеті. Важливою складовою діяльності є виявлення та залучення до
наукової роботи обдарованої молоді. На сьогоднішній день в університеті
активно вдосконалюють свою кваліфікацію різні категорії молодих науковців:
докторанти, аспіранти, здобувачі, молоді фахівці. Організації їх науково-
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дослідної роботи сприяє діяльність спеціально організованої підструктури
ХДУ – Ради молодих вчених, що була створена в березні 2002 р. з метою
всебічного сприяння науково-дослідній роботі, винахідницькій та творчій
діяльності аспірантів та молодих учених, забезпечення системного підходу до
підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, збереження і
розвитку інтелектуального потенціалу університету.
Діяльність Ради молодих вчених є масштабною й полягає у розв’язанні
ряду

завдань:

сприяння

формуванню

умов

для

розкриття

науково-

дослідницького та творчого потенціалу аспірантів та молодих вчених; пошук та
підтримка талановитих дослідників серед аспірантів та молодих учених,
надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню особистості дослідника,
сучасного вченого з широким демократичним світоглядом; організація та
розвиток

міжвузівського

та

міжнародного

наукового

та

культурного

співробітництва; інформаційна та видавнича діяльність тощо.
У Херсонському державному університеті Рада молодих учених
систематично організовує роботу аспірантів та молодих учених; готує та
представляє Вченій Раді, ректорату та структурним підрозділам університету
пропозиції, щодо розвитку та вдосконаленню наукової та творчої діяльності
аспірантів та молодих учених; бере участь в організації та проведенні щорічних
наукових конференціях студентів, аспірантів та молодих учених; сприяє та
організовує видання наукових праць студентів, аспірантів та молодих учених;
проводить методичну та інформаційну роботу на здобуття грантів та інших
заохочувальних заходів для стимулювання наукових досліджень аспірантів та
молодих учених; організовує та заохочує студентів, аспірантів та молодих
учених до участі у наукових конференціях; представляє кандидатів та подає
пропозиції до Вченої Ради університету, ректорату на присвоєння іменних
стипендій і премій для молодих учених; сприяє розвитку міжвузівського
співробітництва студентів, аспірантів та молодих учених – культурним,
науковим та освітнім обмінам тощо; здійснює контакти з установами,
організаціями та підприємствами, що пов’язані з діяльністю Ради молодих
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вчених; всебічно сприяє поширенню серед студентів, аспірантів та молодих
учених інформації, яка стосується проблем молодої науки в ХДУ, інших вузах,
наукових організаціях та установах України і з цією метою здійснює видання
інформаційного бюлетеня; залучає і використовує кошти, надані ХДУ,
благодійними фондами, спонсорами та окремими доброчинцями для підтримки
діяльності молодих учених.
Основною

формою

роботи

Ради

молодих

вчених

Херсонського

державного університету є засідання, які проводяться один раз у два місяці.
Поточні питання вирішуються на засіданнях бюро Ради молодих вчених, що
відбуваються два рази на місяць або оперативно скликаються в разі потреби.
Уся

діяльність

Ради

молодих

учених

Херсонського

державного

університету ґрунтується на демократичних, гуманістичних та толерантних
засадах, спрямована на формування конкурентоспроможної особистості
фахівця. Рада молодих учених ХДУ являє собою динамічну, мобільну
структуру, що враховує сучасні інноваційні тенденції, пов’язані з інтеграцією у
європейський освітній простір.
Так, практика діяльності продемонструвала важливість наступності і
послідовності у роботі Студентського наукового товариства і Ради молодих
вчених. Як правило активні, творчо спрямовані, здатні до наукової діяльності
студенти продовжують роботу в цьому напрямі, реалізують себе, в подальшому
досягаючи успіху на докторському і післядокторському рівнях. Тому сьогодні в
ХДУ намітилась тенденція до об’єднання СНТ і РМВ в єдину організацію, що
координуватиме, організовуватиме та створюватиме умови для ефективного
проведення науково-дослідної роботи. Це в свою чергу сприятиме підготовці
висококваліфікованих, конкурентноспроможніх на ринку європейської праці
фахівців.

173

Література:
1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники М.Ф. Степко,
Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – КиївТернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. – 52 с.
2. Луговий В.І. Болонський процес / В.І. Луговий // Енциклопедія освіти /
Акад. пед.. наук України; головний ред.. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком
Інтер, 2008. – С.64-65.

ROLE OF YOUNG SCIENTISTS' COUNCIL IN FORMING THE UNIVERSITY
SCIENTIFIC RESEARCH WORK IN THE ASPECT OF BOLON PROCESS
OLENA SARAEVA
Chair of Pedagogics and Psycology
Kherson State University
e-mail: mriya2211@mail.ru

The article outlines the main tasks and activities of Young Scientists' Council. It
has been determined its role in organizing the scientific-research work in Kherson
State University based on the analysis of basic dispositions of Bolon process.
Key Words: Young Scientists' Council, Kherson State University, Bolon process.

УДК 37.037:371.212
МІСЦЕ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОФЕСІОГРАМІ ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
С. Середня
Науковий керівник – к.п.н., доцент Шипко А.Л.
Кафедра педагогіки та психології
Херсонський державний університет

174

Статтю присвячено обґрунтуванню морально-вольових якостей у
професіограмі вчителя фізичної культури. Документу, що встановлює основні
функції педагогічної діяльності, а також вимоги до знань, навиків, умінь і
особових якостей вчителя. Професіограма ж вчителя фізкультури це перелік
вимог, що пред'являються до особи вчителя, його здібностей, майстерності і
фізичних та психологічних можливостей.
Ключові слова: професіограма, фізична культура, якості, вчитель.
Новизна. Проблема вдосконалення освіти, підвищення її якості існує вже
давно. Важливою умовою для її вирішення є створення професіограми вчителя
загальноосвітньої школи будь-якої спеціальності. Документу, що встановлює
основні функції його педагогічної діяльності, а також вимоги до знань, навиків,
умінь і особових якостей вчителя, необхідних для здійснення цих функцій з
урахуванням специфіки учбового предмету. Професіограма вчителя фізичної
культури містить не лише загальне, що типово для педагогічної професії
взагалі, але і те особливе, що характерне лише для діяльності учителя
фізкультури. Вона містить характеристику основних педагогічних функцій
вчителя фізичної культури, його особистих якостей, загальнопедагогічних і
професійно-методичних умінь, що забезпечують реалізацію цих функцій.
Професіограма вчителя фізкультури - перелік вимог, що пред'являються до
особи вчителя, його здібностей, майстерності і фізичних та психологічних
можливостей.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема психологічної
діяльності вчителя, його педагогічних здібностей відображена в роботах таких
дослідників, як В.А. Крутецкий [2], А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, Ю.Н. Кулюткін,
Н.А. Амінів, Ф.Н. Гоноболін, С.В. Кондратьєва, М.І. Кашапов, Н.В. Кузьміна,
А.В. Мудрик, В.А. Кан-Калик та ін [1].
Людині, як суб'єкту професійної діяльності, необхідно володіти системою
професійно важливих якостей (ПВК). Так, А.К. Маркова до ПВК педагога
відносить: педагогічну ерудицію, педагогічне цілепокладання, педагогічне
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мислення, педагогічну інтуїцію, педагогічну імпровізацію, педагогічну
спостережливість, педагогічний оптимізм, педагогічну спритність, педагогічне
передбачення і педагогічну рефлексію.
Поряд з професійними якостями, успішність педагогічної діяльності,
визначається також і особистісними якостями вчителя. Ще в кінці XIX ст. П.Ф.
Каптерев відзначав обов'язковість таких характерних особливостей особистості
педагога, як цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, дотепність,
артистичність.
Крім того, багато дослідників підкреслюють значущість педагогічної
спрямованості, як важливого чинника формування професіоналізму вчителя.
Н.В. Кузьміна розуміє педагогічну спрямованість як стійкий інтерес до учнів,
творчості, до педагогічної професії, схильність займатися нею, усвідомлення
своїх здібностей.
Таким чином, педагог як суб'єкт професійної діяльності, являє собою
сукупність, сплав, індивідуальних, особистісних, власне-суб'єктивних якостей,
адекватність яких, є вимогами до його професії і забезпечує ефективність його
діяльності.
Спрямованість вчителя фізичної культури на свою роботу виражається в
захопленості нею. Вона стає сенсом його життя. Це призводить до двох
наслідків. З одного боку, любов до своєї справи змушує вчителя постійно
вдосконалювати свою майстерність, цікавитися роботою своїх колег, надавати
їм допомогу, самому вибирати корисне для своєї роботи, тобто бути активним
творчим працівником. З іншого боку, учні, які відвідують заняття мають
відчувати що, для вчителя його робота не є важким обов’язком, а задоволенням,
і тоді відповідають йому взаємністю. А.С. Макаренко говорив, що виховувати
легко, якщо цьому віддаєш все життя. Тому у вчителів - майстрів своєї справи
відзначається велика задоволеність своєю професією, яка, щоправда, не заважає
відчувати в ряді ситуацій незадоволення проведеним уроком, застосованим
виховним впливом на учня, досягнутими результатами і т.д. Однак, для
вчителя-майстра ця незадоволеність служить стимулом для постійного
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самовдосконалення, в той час як для вчителя, який не володіє майстерністю,
що не має яскраво вираженої педагогічної спрямованості, незадоволеність
частковостями є джерелом розчарування в професії вчителя [3].
Мета і завдання дослідження. Проаналізувати професіограму вчителя
фізичної культури та визначити місце вольових якостей у ній.
Виклад основного матеріалу. У загальному випадку професіограма
вчителя школи базується на 3-х складових: Педагог дає знання, формує
навчальні вміння і навички для подальшої освіти. Відпрацьовує основні
розумові, логічні, дослідні, проектно-творчі операції, а також практичні та
життєво-корисні, в т.ч. професійні вміння. Залучає учнів у роботу по
осмисленню світогляду, моралі, філософії, самопізнання. Професіограма - це
ідеальна модель вчителя, викладача, педагога. Це зразок, еталон, в якому
представлені основні якості особистості, якими повинен володіти вчитель;
знання, вміння, навички для виконання функції вчителя. Професіограма
вчителя - документ, в якому дана повна кваліфікаційна характеристика вчителя
з позиції вимог, що пред’являються до його знань, умінь і навичок, його
особистості, здібностям, психофізіологічним можливостям і рівню підготовки.
Професіограма вчителя фізичної культури містить не тільки загальне, що
типово для педагогічної професії взагалі, але і, те особливе, що характерно
тільки для діяльності вчителя фізкультури. Вона містить характеристику
основних педагогічних функцій вчителя фізичної культури, його особистісних
якостей,

загальнопедагогічних

та

професійно-методичних

умінь,

що

забезпечують реалізацію цих функцій [4]. Професіограма вчителя фізкультури перелік

вимог,

що

пред’являються

до

його

особистості,

здібностям,

майстерності та психолого-фізичним можливостям.
У порівнянні з вчителями інших спеціальностей вчитель фізичної культури
працює в специфічних умовах. У психології фізичного виховання їх поділяють
на три групи:
- умови психічної напруженості,
- умови фізичного навантаження,

177

- умови, пов’язані з факторами зовнішнього середовища.
Умови психічної напруженості: шум від криків тих хто займається
(особливо на заняттях з молодшими школярами), який відрізняється
чередуванням і високими тонами, викликає психічне стомлення у вчителя;
необхідність переключення з однієї вікової групи на іншу; значне навантаження
на мовний апарат і голосові зв’язки; відповідальність за життя і здоров’я учнів,
так як заняття фізичними вправами відрізняються високим ступенем ризику в
отриманні травм. І ці всі якості потребують величезної роботи над собою, а
тому значення вольових якостей у професійній діяльності вчителя фізичної
культури, це не тільки невід’ємна частина його робочого дня, а й найголовніша
вимога до фахівця, який прагне вдосконаленню.
Умови фізичного навантаження: необхідність показувати фізичні вправи;
здійснення фізичних дій спільно з учнями (особливо в походах); необхідність
страхувати учнів, що виконують фізичні вправи.
Умови, пов’язані з факторами зовнішнього середовища: кліматичні і
погодні умови при заняттях на відкритому повітрі; санітарно-гігієнічний стан
спортивних класів, залів, майданчиків. Виходячи із специфічних умов роботи,
вчитель

фізкультури

повинен

володіти

хорошим

здоров’ям,

постійно

піклуватися про підтримку своєї спортивної форми та психологічного стану.
Йому потрібні розумові, естетичні, експресивні, організаторські та особливо
комунікативні здібності. Відмінними рисами вчителя фізичної культури
зокрема є: спостережливість, терпимість, витримка, почуття гумору, доброта,
організованість, оптимізм, самостійність, відповідальність, товариськість,
готовність до симпатії, співчуття, емпатії, уміння орієнтуватись в настроях
учнів, вивчати і враховувати їх індивідуальні та вікові особливості. Він має
залишати всі свої проблеми, десь поза межами занять, і бути взірцем
самоволодіння та психологічної стійкості не зважаючи ні на що. Майстерність
вчителя фізичної культури багато в чому визначається наявними у нього
якостями, які надають своєрідність його спілкуванню з учнями, визначають
швидкість і ступінь оволодіння ним різними вміннями.
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Психолог В.А. Крутецький пропонує таку структуру професійнозначущих якостей особистості:
1. Світогляд особистості;
2. Позитивне ставлення до педагогічної діяльності;
3. Педагогічні здібності;
4. Професійно-педагогічні знання, вміння та навички [2].
На наш погляд, найважливішими професійними якостями є: володіння
предметом викладання і його методикою, психологічна підготовка, загальна
ерудиція, широкий культурний кругозір, педагогічна майстерність, володіння
освітніми технологіями, знання учнівського колективу, організаторські вміння і
навички, наукова захопленість, педагогічний такт, педагогічна техніка, ясне і
чітке розуміння цілей і завдань проведеної роботи, комунікативні навички,
ораторське мистецтво і т.д [4]. Але чільне місце, для досягнення цих всіх
якостей у становленні педагога, як майстра своєї справи посідають вольові
якості, без яких не можливо досягнути жодного з компонентів педагогічної
майстерності, як такої. Всі професійно важливі якості вчителя фізичної
культури можна розділити на наступні групи: світоглядні, моральні,
комунікативні (включаючи педагогічний такт), вольові, інтелектуальні, включаючи перцептивні, аттенціонні (якості уваги), мнемічні (якості пам’яті), рухові (психомоторні). Від професійних якостей невіддільні особистісні якості
вчителя фізкультури: гарне фізичне здоров’я, врівноваженість характеру,
ініціатива, прагнення поповнити розумовий багаж, зразкова поведінка вчителя
[1].
Отже вольові якості мають велике значення для успішної діяльності
вчителя фізичної культури. До них відносяться витримка, наполегливість,
терплячість, рішучість, сміливість. Невитриманий вчитель не може успішно
вести виховну роботу з дітьми, так як в їх очах він не володіє авторитетом.
Нетерплячі вчителі, бажаючи швидше побачити результати виховної роботи у
своїх учнів, форсують навчальні навантаження, нехтують тим самим
принципами поступовості та доступності, ставлячи під загрозу здоров’я учнів.
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Учитель без самоволодіння буде губитися в конфліктних і несподівано
виникаючих ситуаціях, прийматиме необґрунтовані та неадекватні рішення. Не
володіючий наполегливістю, вчитель не зможе неухильно досягати свої цілі у
вихованні школярів, добитися хорошого матеріального забезпечення процесу
фізичного виховання учнів. Однак спокій і витримка вчителя не повинні
підмінятися його байдужістю, байдужістю до своєї роботи. Учитель має право і
повинен радіти, гніватися, сумувати, ображатися. Та, навіть обурюватись, але
не повинен виходити з себе, втрачати над собою контроль, переходити на
грубий і образливий тон. Неодмінною якістю вчителя має бути його
вимогливість. Учні (особливо хлопчики) дуже поважають вчителів, які
домагаються свого без грубого примусу і погроз, а також без педантизму. Діти
одностайно заперечують м’ягкотілість, млявість, наївну довірливість вчителя,
його безпринципну поблажливість. Всякі відступи від пред’явлених вимог
(часом вчитель ставить вимогу до учнів, а потім забуває про неї, або скасовує
без будь-яких обґрунтувань) учні розглядають це як слабовілля вчителя [1].
Висновки. Перші професіограми для вчителів (перелік обов’язкових
якостей) були створені в 20 - 30-ті роки, і зараз загалом містять всі ті вимоги до
вчительської професії, які існували раніше. Отже, образ учителя повинен
включати уявлення про свої якості і властивості, самооцінку свого спілкування
з учнями, бажане «Я», самоповага. Виходячи з цього розуміння сенсу поняття
«професіограма», можна говорити про професіографічні методи вивчення
особистості, при яких здійснюється порівняння наявних у педагога знань, умінь
і навичок з тими, які могли б у нього бути у відповідності з ідеальною моделлю.
Тут професіограма виступає як форма моніторингу якості професійної
підготовки вчителя до педагогічної діяльності. Дуже важливе місце в
професіограмі вчителя фізичної культури мають вольові якості, якими володіє
педагог. Перш за все, вольові якості мають велике значення для успішної
діяльності вчителя фізичної культури. До них відносяться витримка,
наполегливість, терплячість, рішучість, сміливість. Невитриманий вчитель не
може успішно вести виховну роботу з дітьми, так як в їх очах він не володіє
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авторитетом. Нетерплячі вчителі, бажаючи швидше досягти результату у
своїх учнів, форсують навчальні навантаження, порушуючи тим самим
принципи поступовості та доступності ставлячи під загрозу здоров’я учнів.
Тому дослідження вольових якостей, у становленні вчителя фізичної культури є
важливим і актуальним у педагогіці.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОЧАТКОВИХ
КЛАСАХ
Цись В., к.п.н.
старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін
та логопедії Херсонського державного університету

У статті подана коротка характеристика недоліків, які під час навчання
негативно впливають на соматичний стан молодших школярів на фоні
загального погіршення здоров’я та аналізується роль вчителя як одного з
головних факторів збереження та зміцнення здоров’я. Розкривається поняття
«готовність» та вказуються шляхи її формування у післядипломній освіті
вчителів початкових класів.
Ключові слова: поняття «готовність», майбутні вчителі початкових
класів, здоров’язбережувальна діяльність

Постановка проблеми. За останні десятиліття стан здоров’я школярів
значно погіршився. Збільшилась кількість дітей з хронічними захворюваннями
та функціональними відхиленнями. Сучасний стан розвитку освіти в умовах
несприятливого впливу екологічних та соціальних факторів характеризується
пошуком шляхів, способів і засобів для покращення та зміцнення здоров’я
школярів загальноосвітніх навчальних закладів. Є.Чернишова зазначає, що
гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб людини,
формування в неї стійких мотивацій позитивної соціальної поведінки. Ситуація
екологічної, економічної та демографічної кризи робить невідкладним навчання
кожного до свідомого ставлення до збереження та зміцнення здоров’я [8]. Це, в
свою чергу, створює умови для модернізації освіти відповідно до сучасних
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вимог, які вимагають запроваджувати нові підходи до підготовки вчителя
початкових класів. Одним з актуальних напрямів, в якому має рухатися
педагогічна наука, є підготовка фахівців, які здатні здійснювати педагогічну
роботу із застосуванням здоров’язбережувальних технологій.
Проблема здоров’я привертала і привертає увагу вчених різних часів, які
займалися вирішенням теоретичних та практичних проблем дослідження різних
галузей наук про людину. Проблема підготовки учителів набула досить
ґрунтовного висвітлення в науковій літературі. Теоретичні та методологічні її
основи відображені в працях М.Драгоманова, О.Духновича, С.Русової,
В.Сухомлинського, К.Ушинського та інших. Сучасні її аспекти знайшли
відображення в наукових доробках С.Гончаренка, Н.Кузьміної, О.Савченко,
В.Семиченко, В.Сластьоніна, О.Щербакова, О.Омельченко та ін.
Педагогічні засади валеології, виховання здорового способу життя дітей
та підлітків висвітлені в роботах Е.Булич, М.Гончаренко, Г.Даниленко,
Н.Денисенко,

О.Дубогай,

С.Кондратюк,

Ю.Мельника,

О.Жабокрицької,
І.Муравова,

С.Кириленко,

В.Оржеховської,

С.Лапаєнко,
С.Свириденко,

І.Сущевої, В. Шахненка, С.Юрочкіної та ін.
Мета статті – розглянути процес формування готовності вчителя
застосовувати

здоров’язбережувальні

технології

у

навчально-виховному

процесі початкових класів.
За даними Міністерства охорони здоров’я України в 50 % школярів
спостерігаються функціональні відхилення у стані різних систем організму, а в
42 % – різні хронічні захворювання, на 19 % зріс рівень загальної інвалідизації.
До першого класу приходять лише 27 % здорових дітей, закінчують школу
здоровими 6-9 % випускників [6].
А за даними ЮНЕСКО Україна посідає одне з останніх місць у світі за
оцінками стану здоров’я дорослих і дітей (низька тривалість життя, висока
смертність, особливо серед дітей, великий відсоток відхилень у фізичному,
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психічному розвитку та захворювань серед дітей та молоді). На думку
Мельника О., цьому сприяють екологічна катастрофа, напруження соціального
становища, низький рівень медичної допомоги, ускладнення навчальних
програм та інтенсифікація навчального процесу сучасної школи [6].
Ураховуючи вище сказане, всі сторони навчально-виховного процесу, на
даному етапі, мають бути направленні на збереження та зміцнення здоров’я і не
останню роль у цьому має формування валеологічної грамотності. Одним із
компонентів здоров’язбережувальної освіти та формування культури здоров’я є
загальноосвітній навчальний заклад. Але, на жаль, сучасні дослідження
російських фізіологів і гігієністів свідчать, що несприятливий вплив школи,
який поряд з генетичними, соціальними й екологічними факторами впливає на
здоров’я дітей, становить близько 20-40%.
На думку М.Безруких, «вплив школи, умов навчання, навчальні
перевантаження так значущі саме тому, що вони діють безперервно, тривало,
систематично й комплексно. Окрім цього, роки навчання для кожної дитини –
період інтенсивного розвитку, формування організму, період, коли будь-які
несприятливі фактори здійснюють найбільший вплив» [1, с.6].
Ще однією з актуальних проблем сучасної школи є переважне
використання репродуктивних методів викладання навчальних дисциплін.
Вони, хоча й сприяють засвоєнню знань, але передбачають, в основному, не
усвідомлення

учнем

навчального

матеріалу,

а

лише

його

механічне

запам’ятовування. При цьому школяр часто не має уявлення про практичну
цінність навчального матеріалу саме для нього, проте змушений його
засвоювати. Отже, дитина не бере активної участі у пізнавальному процесі.
Ігнорування найважливішого дидактичного принципу – принципу свідомості й
активності учня у процесі навчання – закономірно призводить до втрати
інтересу, низької мотивації навчання, не сприяє формуванню творчих
здібностей дитини. Повторюючись щоденно протягом навчальних років, така
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ситуація не може пройти безслідно для розвитку підростаючого покоління,
їх здоров’я.
Такий стан підсилюється й методиками викладання, що не відповідають
віковим та індивідуальним особливостям учнів.
При всій важливості професійної здоров’язбережувальної діяльності усіх
педагогів, безумовно, особливу роль відіграють учителі початкових класів.
Адже саме школа І ступеня має пріоритетне значення у формуванні основ
збереження здоров’я дитини.
Але, на жаль, сьогодення констатує не вміння вчителів початкових класів
використовувати здоров’язбережувальні технології під час навчання. У зв’язку
з цим постає проблема забезпечення школи вчителями, котрі володіють
відповідними знаннями, вміннями і навичками, здатні до впровадження у
навчально-виховний процес новітніх технологій, спрямованих на збереження та
зміцнення здоров’я у школярів. Тобто школі потрібні спеціалісти, які
характеризуються не тільки високою професійною майстерністю, а й вбачають
морально-соціальний

сенс

у

своїй

професійній

роботі,

поєднують

компетентність із турботою про інтереси учнів.
З огляду на це сучасні вимоги до професійної компетентності вчителя,
його практичної підготовки набувають більш вираженого характеру.
Отже, для вирішення цієї проблеми необхідно змінити систему
підготовки вчителів, доповнивши її знаннями, які допоможуть сформувати у
педагогів валеологічний світогляд.
Але, як зазначає Т.Сущенко, педагогічні знання не можна нав’язати. У
ньому має бути потреба, усвідомлена особистістю необхідність. Тоді тільки
можна зменшити негативні ефекти упереджень [7].
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Отже, виходячи з вище сказаного виникає необхідність формування
готовності

до

застосування

вчителями

початкових

класів

здоров’язбережувальних технологій під час навчально-виховного процесу.
Поняття «готовність» не є новим, зокрема й у психолого-педагогічній
літературі. С. Максименко розглядає її як «цілеспрямоване вираження
особистості, що включає її переконання, погляди, мотиви, почуття, вольові та
інтелектуальні якості, знання, навички, вміння, установки. Така готовність
досягається в процесі моральної, психологічної, професійної та фізичної
підготовки, є результатом різнобічного розвитку особистості з урахуванням
вимог, зумовлених

особливостями діяльності, професії. Готовність як

інтегральне системне утворення особистості характеризує її вибіркову
активність при підготовці та включенні до діяльності» [5, с.70].
Також виходячи із загального визначення, вчені

(Г.Балл, Г.Костюк,

Н.Кузьміна, О.Мороз та ін.) виділили в своїх працях два підходи до
трактування суті готовності: функціональний та особистісний.
Функціональний розглядається як певні знання, які забезпечують високий
рівень ефективності діяльності (С.Мілярян, К.Платонов та ін.). На базі
особистісного підходу готовність трактується як результат підготовки до певної
діяльності (Г.Костюк, В.Моляко, М.Дьяченко та ін.).
Готовність, також, можна умовно поділити на 2 групи [2]:
-

короткочасна, тимчасова – актуалізація певних знань з даної галузі

для успішного виконання дій в конкретній ситуації;
-

довготривала, загальна – цей тип готовності, який формується в

системі спеціальної підготовленості (О.Киричук, В.Крутецький та ін.) – як
набуття знань, умінь, навичок, досвіду, установок і мотивів діяльності.
Готовність педагога до застосування здоров’язбережувальних технологій
під час навчально-виховного процесу розглядається як стійке системне
психологічне утворення, що інтегрує в собі психологічну спрямованість та
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професійну підготовленість до здійснення даного аспекту діяльності,
забезпечує активність педагога при вирішенні завдань навчання і виховання
дітей при одночасному зміцнення здоров’я учнів.
На думку І. Василенко процес формування готовності до педагогічної
діяльності розглядається як частина загальної підготовки педагогів при
одночасному

формуванні

всіх

структурних

компонентів

готовності

(мотиваційного, когнітивного, операційного та рефлексивного) при домінуючої
ролі того чи іншого компонента в залежності від специфіки діяльності, до якої
здійснюється підготовка. Розвиток компонентів готовності реалізується в
умовах спеціально організованого навчання, що спрямоване на оволодіння
теоретичними знаннями, практичними вміннями, формування позитивного
ставлення до відповідного аспекту педагогічної діяльності [2].
Систему професійної підготовки вчителів та формування під час неї
готовності застосовувати нові педагогічні здоров’язбережувальні технології
В.Загвязинський

пов’язує

з

створенням

таких

організаційних

умов:

забезпечення теоретичного оснащення (формування наукового світогляду під
час вивчення навчальних дисциплін, оволодіння сучасною педагогічною та
психологічною теорією); реалізація методичного оснащення (вміння варіативне
використовувати методи, прийоми, форми навчання й виховання в залежності
від конкретних ситуацій, оволодіння технікою і технологією розв'язання
педагогічних завдань); спонукання до творчого розв'язання педагогічних
завдань, в основі якого лежить віра у можливості учнів, позитивне відношення
до педагогічної діяльності, незадоволеність вже досягнутим, потреба у
самовдосконаленні та інше; сприяння розвитку тих здібностей, що, необхідні
для здоров’язбережувальної діяльності: вміння визначити альтернативу
очевидному, аналіз та оцінка різноманітних варіантів, прогнозування ходу
педагогічного процесу та можливостей розвитку учнів, висування гіпотез та
здійснення переносу [4].
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Така робота, на нашу думку, буде сприяти зростанню педагогічної
майстерності й творчої активності, щодо збереження здоров’я учнів та
розширення

їхніх

знань

основ

здоров’я,

поліпшенню

показників

психологічного клімату в навчальному закладі.
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Невід’ємною рисою роду Скадовських була активна благодійницька
діяльність. Серед представників роду маємо попечителів навчальних та
релігійних закладів, ініціаторів та засновників установ, що надавали допомогу
різним верствам населення.
Шанобливе ставлення до церковних реліквій становило одну з головних
сімейних цінностей роду Скадовських. Ікони, наприклад, передавалися з
покоління в покоління. Інформацію про склад та розподіл зображень святих
знаходимо в заповітах родини.
Завдання статті – показати роль Благовіщенського жіночого монастиря в
житті херсонської гілки роду Скадовських.
Історія Благовіщенського жіночого монастиря знайшла відображення в
матеріалах місцевої періодичної преси. Маємо архівну довідку про храми,
становище структури в радянський період [1].
Землю для майбутнього монастиря надав Лев Бальтазарович Скадовський
(1814-1871 рр.). У 1856 р. з володінь землевласника відмежували ділянку,
площею 425 дес. на березі озера Безмен та Біле [2, с. 158]. Таким чином, було
«положено

основание

сему

благочинному

пристанищу

богомыслия

и

образования бедных детей» [3, с. 456]. Початкова хронологія монастиря
наступна: в 1866 р. засновано жіночу общину, з 1883 р. община мала статус
монастиря [4, с. 15; 5, с 395].
Необхідно зазначити, що земельні володіння монастиря формувалися в
основному на основі пожертвувань прихожан. В 1901 р. за рахунок коштів,
виділених богоявленським міщанином Олексієм Гичкою вдалося придбати 67
дес. [6].
На

території

монастиря

налічувалося

26

споруд

культового

та

господарського призначення. При ньому діяли 4-класна школа для дівчаток,
лікарня, притулок для 60 сиріт. На березі Білого озера, біля стін монастиря була
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побудована пристань, до якої швартувалися судна, які заходили сюди з
Дніпра [7].
Монастир мав вигідне розташування: знаходився за декілька верств від
родинного маєтку Білозерки та Херсону. Щороку через монастир проходив
хресний хід чудотворної Ікони Касперівської Божої Матері. Ікона слідувала за
наступним маршрутом: Одеса-Херсон-Касперівка-Білозерка-Благовіщенський
жіночий монастир-Херсон-Одеса [8]. Процес перенесення ікони до Білозерки
описувала

донька

Лева

Бальтазаровича,

Анна

Бродська

(Скадовська).

«Чудотворну ікону пронесли через наш маєток в сільську церкву… Тисячі
людей йшли бік-о-бік. Час від часу всі зупинялися, паломники опускалися на
коліна і починали молитися. Хресний хід затримувався перед нашим будинком
для благословення… Для старших членів нашої родини цей обряд, що став
щорічним, був символом релігійної відданості, молоді сприймали його як одну
з розваг» [9, с. 25]
Кожен представник родини мав власний, особливий зв'язок з монастирем.
Найбільший

внесок

у

розвиток

монастиря

зробив

Георгій

Львович

Скадовський. Саме він надавав значну фінансову допомогу монастирю,
перебував у тісному контакті з релігійними діячами. На будівництво одного з
храмів діяч пожертвував більше 13 000 крб. [10, с. 80]. Про безпосередню
участь в будівництві храму Пресвятої Трійці згадувала ігуменія Раїса. «Вы
были не только благодетелем нашим, но первым тружеником. Сколько хлопот,
препятствий, затруднений встречались Вам в этом трудном и мало знакомом
деле! Вы своею энергией, неутолимостью победили все препятствия и храм,
можно сказать, воздвигнут Вашими трудами» [11, с. 424].
Як предводитель дворянства Херсонського повіту Г.Л.Скадовський був
присутній на храмових святах монастиря. Його родина також була
обов’язковим

учасником

заходів,

що

відбувалися

в

обителі.

Маємо

повідомлення видань «Юга» від 28 березня 1902 р. та «Южная Русь» від 5
червня 1913 р. [12; 13]. Скадовські були присутніми на похоронах ігуменії
Єфросинії [14]. Ім’я благодійника постійно згадувалося під час богослужінь
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[15]. В 70-річному віці Г.Л. Скадовський вирішив повністю присвятити себе
церкві, тому в кінці 1918 р. отримав сан диякона. Показовим є той факт, що
його направили на службу до Благовіщенського монастиря [16].
На території монастиря були поховані представники родини, зокрема
Л.Б.Скадовський та Марія Петрівна Скадовська (дружина Г.Л.Скадовського).
Отже, життя та діяльність роду Скадовських була тісно пов’язана з
Благовіщенським жіночим монастирем. Ініціативність та зацікавленість родини
релігійними справами стали основою для піднесення закладу. Заснований за
сприяння Л.Б.Скадовського, монастир став духовним центром родини. На
основі аналізу благодійної діяльності родини Скадовських маємо приклад
сталого інтересу до внутрішніх справ монастиря.
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У статті розглянуті теоретичні аспекти мотивів вступу у шлюб. Підходи
багатьох авторів та науковців до проблеми визначення мотивацій в
особистостей, що вирішили укласти шлюб. Розглянуті аспекти такого мотиву
створення сім’ї, як любов.
Ключові слова: мотив, шлюбні мотиви, шлюб, любов.
Період розбудови незалежної України, перехід та адаптація до ринкової
економіки, кардинальна зміна ідеології нанесли відбиток у всі сфери людського
буття, у тому числі і на свідомість та цінності підростаючого покоління.
Інститут сім’ї та його значення в суспільстві втратили свої позиції. Тому
актуальною сьогодні є проблема дослідження мотивації вступу у шлюб,
оскільки

сучасна

молодь

у

своєму

житті

керується

цінностями

що

відрізняються від тих, які були характерними для попередніх поколінь
соціалістичного суспільства.
Проблеми мотиву та мотивації досліджували В. Вілюнас, С. Каверін, К.
Леві, А. Маслоу, Х. Хекхаузен. В сучасній психології дослідження з проблеми
мотивації вступу у шлюб представлені в працях В. П. Кравця, М. М. Обозова,
Л. Б. Шнейдер та інших. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя
досліджували Т. В. Говорун, І. В. Гребеннікова, С. В. Ковальова, А. Г. Харчева.
Вивченням і вирішенням проблем в уже сформованих сім'ях займалися Е.
Арутюнянц, А. А. Бодальов, В. М. Дружинін, В. Сатір, В. В. Столін, Е. Г.
Ейдеміллер.
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Засадним для розкриття окресленої проблеми є поняття «мотив» та
розкриття сутності шлюбних мотивів. У психологічній науці ХХ ст. поняття
«мотив» тісно пов’язане з поняттям «потреби» [3]. Мотив – це спонукання до
діяльності, які пов’язані із задоволенням потреб суб’єкта [4]. Потреба
особистості у створенні сім’ї формується під впливом соціальних та
психологічних факторів. З одного боку, ця потреба є результатом взаємодії
особистості з соціумом –– через засвоєння цінностей, зразків поведінки батьків,
засвоєння культури в цілому –– і залежить від індивідуального досвіду людини.
З іншого боку, вона виникає під впливом внутрішніх потенцій особистості,
через процес самовтілення, самореалізації. Стійкі емоційні стосунки сприяють
задоволенню потреби у самопізнанні і пізнанні іншої людини, виступають
важливим моментом у соціальному самовираженні. Саме сім’я забезпечує
людині

повніший

психолого-фізіологічний

комфорт,

виконує

функції

«емоційного захисту». У сім’ї людина відчуває свою потрібність і цінність,
унікальність і неповторність.
Серед шлюбних мотивів дослідники виділяють три великі групи. Поперше, емоційно-етичні мотиви – це кохання і спільність інтересів. По-друге,
мотиви самореалізації, до яких відносяться: народження дітей, можливість
тривалого спілкування з іншою людиною, самопізнання, пізнання іншої
людини і т.п. Мотиви даної групи можуть бути як свідомими, так і
несвідомими. По-третє, мотиви обов’язку: народження дітей, прагнення
легалізувати інтимні міжособистісні стосунки, порядність, коли шлюб
стимулюється думкою найближчого оточення і відповідальністю перед
близькими людьми та інші. Ці мотиви можуть бути як свідомими, так і
несвідомими [1, c. 18].
Іноді виділяють ще одну групу шлюбних мотивів – мотиви дефіциту. До
них включаються виділені дослідниками такі несвідомі мотиви як приклад
друзів; уражене самолюбство, що стимулює азарт і жадобу перемоги будь-якою
ціною; відчуття власної неповноцінності разом з установкою вдячності і
відчуттям реалізації «останнього шансу»; жалість, вона ж у варіантах провини,
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обов’язку, коли одруження сприймається як власний подвиг і дозволяє грати
на сцені життя дуже благородну роль; користь, коли завдяки такому шлюбові
людина отримує психологічну чи матеріальну вигоду; помста, коли вибір
партнера і одруження здійснюються, щоб помститися тому, хто образив; страх
самотності, коли шлюбний союз виступає в ролі спасіння від своїх проблем, від
самого себе, від страху перед майбутнім [7].
Дані мотиваційні модифікації можуть і повинні бути усвідомленими, і
тоді, за умови, що люди можуть бути чесні самі з собою, їх наміри серйозні,
відповідальність за сімейне життя приймається в повному обсязі, є шанс, що
шлюб, створений на цих основах, буде успішним.
Згідно іншої класифікації можна виділити такі типи шлюбних мотивів:

1.

Шлюб на основі кохання. Такі стосунки частіше за все є

довготривалими, рівень задоволеністю ними є значно вищим, ніж в інших
випадках.
2.

Шлюб на основі контрактної системи, коли партнери чітко

уявляють та усвідомлюють, чого чекають від шлюбу, і розраховують на
матеріальну користь. У таких шлюбах емоційна прихильність з часом
збільшується, можливе виникнення кохання. Міра свободи кожного з
подружжя –– максимальна, а особиста включеність –– мінімальна. Але
контракт закріплює стосунки, якщо вони чисто формальні, в шлюбних же
стосунках контракт швидше підриває, ніж посилює почуття любові.
3.

Шлюб на основі нечесного контракту, коли партнери намагаються

здобути з шлюбу користь лише для себе, і цим спричиняють шкоду іншому.
4.

Шлюб з примусу, коли один з подружжя бере шлюб під тиском

іншого або ж із жалю, або з причини складних життєвих обставин. Відчуття
свободи, яке є необхідним для шлюбу, тут виключене.
5.

Шлюб, як ритуальне виконання соціально-нормативних установок.

Мотивом вступу у шлюб є установка, що в такому віці усі нормальні люди уже
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одружені, тому одруження сприймається як необхідний крок у життя, як і
вступ до школи, університету і т.п. [5].
В сучасній психологічній науці виділяють три види шлюбної мотивації:
мотивація на конкретний тип шлюбу, мотивація на конкретну людину і
мотивація на сам факт шлюбу.
У першому випадку, при мотивації на конкретний тип шлюбу, людина
орієнтується на такого партнера, який відповідає її уявленню про престижний
варіант шлюбних стосунків. Прикладом цього може слугувати розповсюджена
у наш час орієнтація на шлюб з іноземцем чи іноземкою.
У другому випадку, мотивація на конкретну людину визначається
сприйняттям партнера як конкретної реальної людини, з усіма її недоліками і
слабостями. Шлюб, у даному випадку, являє собою свідомий вибір з
установками на прийняття партнера і відповідальністю за свої почуття.
І, на кінець, при мотивації на сам факт шлюбу рушійною силою є намір
вступити у шлюб. При цьому партнер є лише засобом для досягнення мети,
його особливості не відіграють ніякої ролі [6].
Мотиви вступу у шлюб можна розглядати не як короткочасний душевний
порив, а як тривалий процес, в результаті якого погляди, установки і орієнтації,
що сформувалися в певній обстановці, спонукають людей до активізації своєї
діяльності в напрямку задоволення своїх соціальних і природних потреб у
шлюбі. У цьому випадку є природним, що чим вище ступінь зрілості поглядів і
установок на шлюб, тим вище і соціальна зрілість породжуваних ними мотивів
вступу у шлюб. Мотиви можуть бути як усвідомлюваними, так і несвідомими
психологічними факторами, що спонукають і направляють поведінку людини.
К. Г. Юнг у статті «Шлюб як психологічне ставлення» пише про те, що молодій
людині дана можливість неповного розуміння як інших, так і самого себе, тому
він не може бути достатньо обізнаним про мотиви інших людей, у тому числі і
про свої власні. У більшості випадків вона діє так, як правило, під впливом
несвідомих мотивів. Несвідомі мотиви за К. Г. Юнгом мають як особистісну,
так і загальну природу. Перш за все це мотиви, викликані батьківським
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впливом. У цьому сенсі для молодого чоловіка визначальним є ставлення до
матері, а для дівчини – до батька. У першу чергу це ступінь зв’язку з батьками,
який несвідомо впливає на вибір партнера, заохочуючи або ускладнюючи його.
Несвідомий зв’язок ускладнює вибір та своєрідні модифікації [9, с.15].
Серед мотивів пошуку шлюбного партнера, за даними Н.Ф. Федотової і
Л. А. Філіпової найбільш часто вказуються: прагнення до статевої близькості,
бажання піклуватися (ці мотиви частіше відзначаються чоловіками), бажання
відчувати турботу, бажання кохати і бути коханими, прагнення знайти подібну
собі людину, бажання бути зрозумілими (частіше відзначаються у жінок).
Мотивація на організацію сім’ї сильніше виражена у жінок, ніж у чоловіків. З. І.
Фрайнбург зводить мотивацію створення шлюбу до трьох основних причин:
біологічної, соціально – культурної та економічної [2].
Мотиви вступу у шлюб істотно залежать від соціального стану суб’єкта,
його статі, віку, наявних цінностей життя та інших факторів. У більшості
молодих людей головним мотивом вибору майбутнього супутника називалася
любов (А. Г. Харчев, С. І. Голод, Н. Г. Юркевич) [8].
У той же час, незважаючи на, здавалося б, найбільш прийнятну причину
шлюбу – любов, вона не гарантує міцності шлюбу. Вся справа в тому, що під
одним і тим же мотивом («по любові») ховаються різні потреби (почуття). Коли
під любов’ю розуміється сексуальний потяг («ерос»), то вона не є гарантією
міцного та щасливого шлюбу, якщо не підкріплена іншими потребами і
мотиваторами з моральної сфери людини. Тільки в тих випадках, коли кохана
людина сприймається як незамінна за своїми індивідуальними якостями і
метою кохання є не отримання егоїстичного задоволення, а відчуття радості
через радість іншої людини (така любов називалася древніми греками «арапе»),
виключається можливість «пересичення» партнером та відмови від нього [10].
На думку деяких дослідників, у великому числі випадків любов
виявляється чинником, що перешкоджає збереженню родинного союзу. Поперше, пише С. В. Ковальов, в нетерпінні любові ми шукаємо не чоловіка, а
коханого, забуваючи про те, що жити нам доведеться не з одним цим

198

прекрасним відчуттям, а з її предметом і носієм – конкретною людиною, з
унікальним психічним світом, образом свого «Я», темпераментом, характером.
По-друге, під романтичним покривом любові ми дуже часто забуваємо,
що, наскільки б подружжя не любило один одного, в своїй сім'ї вони просто
зобов'язані будуть виконувати звичайні для кожної подружньої пари функції.
Західнонімецький психолог X. Шельський стверджує, що, коли чекання
любові стає первинним мотивом браку, основний сенс родинного життя з її
повсякденними турботами, доглядом за маленькими дітьми зводиться до
загибелі цих ілюзій, що часто приводить до пошуків нового любовного
партнера [11].
Один з варіантів песимістичного погляду на співвідношення любові і
шлюбу, що містить в собі змішення понять любові, закоханості, ілюзії і
споживача як чекання незвичайних відчуттів від іншого.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены устройство и принципы
создания самодельного сканирующего туннельного микроскопа. Результаты
испытаний подтверждают работоспособность прибора.
Ключевые слова: нанотехника, сканирующий туннельный микроскоп,
СТМ.
Исследования в области нанотехнологии, одного из самых новых и
перспективных

направлений

развития

науки,

неразрывно

связаны

с

использованием сканирующих туннельных микроскопов (СТМ). Именно эти
устройства позволяет не только "увидеть" отдельные атомы и молекулы, не
только исследовать их локальные свойства, но и оказывать на них
целенаправленное воздействие [1].
Научно-исследовательская лаборатория кафедры физики ХДУ уже
несколько лет успешно работает над проблемой создания собственного
туннельного микроскопа [2-4]. Уже получены первые реальные сканированные
изображения, и можно подвести некоторые итоги этой работы.
Принципы работы СТМ детально изложены в литературе, например, в
ставшей уже классической монографии Миронова [1]. Мы остановимся на
технических проблемах, которые приходилось решать в процессе создания
СТМ в условиях научной лаборатории.
Сканирующий туннельный микроскоп включает в себя две основные,
практически независимые системы:
Систему вертикального отклонения, Z-канал.
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Систему сканирования, развертки по координатам Х и У.
Эти системы пересекаются только в измерительной ячейке, и обе
взаимодействуют с управляющей программой в компьютере (рис.1).
Управляющая
программа

Сбор информации

Z-канал

DataStore

Зонд
Управление

Образец
развертка по
координатам X,Y

Рис.1 Структурная схема сканирующего туннельного микроскопа

Канал вертикального отклонения, Z-канал, обеспечивает постоянный
зазор между острием зонда и исследуемой поверхностью. Отсюда же снимается
полезная информация о рельефе и других свойствах образца, для последующего
сохранения и обработки.
Блок - схема Z-канала сканирующего туннельного микроскопа, [2]
приведена на рис.2.

Пьезоэлемент

Усилитель

Регистрация

обратной связи

и обработка

Преобразователь
Зонд
Образец
G1

Компаратор

Интегратор

ток - напряжение

Рис.2. Блок - схема Z-канала сканирующего
туннельного микроскопа.
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В процессе измерений электроны из зонда туннелируются в образец,
преодолевая потенциальный барьер в виде зазора, толщиной несколько
нанометров. Туннельный ток усиливается и преобразуется в пропорциональное
ему напряжение. Компаратор сравнивает полученное напряжение с заданным
значением и вырабатывает сигнал рассогласования. Величина и знак этого
сигнала пропорциональны отклонению величины зазора между зондом и
образцом от заданного значения. Интегратор, в зависимости от знака и
величины сигнала рассогласования, плавно изменяет свое выходное
напряжение в пределах
12В. Напряжение с интегратора управляет
пьезоэлементом наноманипулятора, замыкая петлю обратной связи. Это же
напряжение дает информацию для построения рельефа образца.
Имя уже действующий Z-канал, авторы сосредоточились на второй задаче,
разработки – системе сканирования по координатам Х и У.
В процессе сканирования зонд перемещается вдоль линии (строки) сначала
в прямом, а потом в обратном направлении (строчная развертка), затем
переходит на следующую строку (кадровая развертка).
Геометрический
шаг
точек
определяется
чувствительностью
пьезоэлементов и изменением напряжения от точки к точке. Например,
чувствительность пьезоэлементов развертки, определенная по интерферометру,
составляет 20 нм/В. Учитывая пределы изменения напряжения 13В, а полный
размах 26В, получаем, что максимальный размер поля сканирования равен:
20 нм/В * 26 В = 520нм
Эти 520 нм можно разбить на разное число интервалов 64; 128; 256; 512,
или 1024, и пройти их с разным шагом. За счет изменения шага можно
изменить увеличение кадра.
Принципиальная схема одного из каналов развертки показана на рис.3. По
сравнению с первоначальным вариантом, описанным в [3], схема и
управляющая программа были существенно переработаны.
Управляющие сигналы поступают с параллельного порта компьютера. На
каждый канал выделено по 4 бита. Эти сигналы используются для управления
реверсивными счетчиками 155ИЕ7. Благодаря реверсивным счетчикам стали
возможны: счет вверх и вниз, сброс в ноль и загрузка двоичного числа
01 1111 1111, соответствующего середине поля сканирования.
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Выходы счетчиков управляют цифро-аналоговым преобразователем
572ПА1 с операционным усилителем 140УД7.

Рис.3 Схема развертки канала Х

Формирователи выходного
описанным в работе [3].

2-полярного

напряжения

аналогичны

Созданная система управления для туннельного микроскопа была
опробована при сканировании образцов из графита, меди, бронзы.
Для управления экспериментом использовалась программа собственной
разработки. Эта часть работа еще не завершена, и будет опубликована позже.
Полученные в процессе сканирования изображения сохранялись в формате
ВМР, в виде "градаций серого". Для окончательной обработки данных
сканирования использовалась специализированная программа Gwyddion [5].
При сканировании одного из образцов графита мы получили изображения
размером 256х256 пикселей, показанные на рис.4. Левый и правый кадры
соответствуют прямому и обратному ходу зонда по строке.
Регистрация данных на прямом и обратном ходе зонда позволяет
подтвердить воспроизводимость результатов.
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Рис. 4. Изображение поверхности графита при прямом и обратном ходе зонда.
Полученные рисунки, в формате ВМР, были импортированы в
программу Gwyddion. При импорте файлов были указаны их реальные
горизонтальные размеры 520х520 нм и размах по высоте 3 мкм. Эти данные
были предварительно определены интерферометрическим методом.
После обработки
изображения (рис. 5).

снимков

в

Gwyddion,

были

получены

такие

Рис. 5. Кадры из рис.4, после импорта в Gwyddion
Для лучшего восприятия, черно-белые кадры были окрашены в цвета
физической карты. Низкие места обозначены синим, как глубокие моря, а с
увеличением высоты цвет постепенно меняется с зеленого и желтого, на
средних высотах, до коричневого и даже белого, на горных вершинах.
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Для еще более наглядного представления о рельефе поверхности
целесообразно построить ее в 3-х мерном виде, как показано на рис.6.

Рис. 6. 3D изображения рельефов, показанных на рис.5
Рассматривая пары изображений на рис.5 и 6, можно отметить, что они
совпадают в крупных деталях, что свидетельствует о реальном, объективном
существовании этих элементов рельефа. Это подтверждается и повторными
сканированиями того же участка образца. Мелкие пики, не совпадающие на
левом и правом снимках, обусловленны действием различных помех, и, скорее
всего, являются артефактами. Эти выбросы можно удалять, используя
различные фильтры из арсенала Gwyddion.
Таким образом, получив воспроизводимые результаты, мы доказали
работоспособность созданного нами сканирующего туннельного микроскопа.
На основе этих разработок созданы лабораторные работы для студентов
по курсу "Основы нанотехники". В настоящее время, при кафедре физики
организуется "Открытая лаборатория нанотехнологий", ориентированная на
работу со школьниками старших классов.
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Досліджувався літологічний склад плейстоцен-голоценових осадів
північного узбережжя Азовського моря.
Ключові слова: море, акумулятивна форма, узбережжя, розлом,
тектонічна будова, плейстоцен-голоценові осади.

Північне Приазов'я – стратотипічний район пліоцен-антропогенових
відкладів південної частини України. Характерною його рисою є розкритість
осадових верств у берегових обривах Азовського узбережжя, наявність великої
кількості багатокілометрових відслонень з численними залишками крупних і
дрібних ссавців, молюсків. Це дозволяє віднести його до регіонів з чітко
встановленими просторово-фаціальними зв'язками континентальних, лиманноморських і морських відкладів [4].
В межах Північного Приазов'я антропогенові субаеральні і субаквальні
відклади представлені дуже широко. Вони формувались внаслідок інтенсивної
дії атмосферних агентів на земну поверхню, що значною мірою обумовило
транспортування і осадження первинного матеріалу, екзодіагенез осадових
утворень і їх епігенетичні зміни. До субаеральних відкладів відносяться лесові
породи, червоно-бурі суглинки і глини. Перші відомості про покривні лесові
утворення Північного Приазов'я, загальний характер їх залягання, поширення
лесової товщі вздовж північного узбережжя Азовського моря відносяться до
кінця ХІХ – початку XX ст.
Починаючи з 80-90-х років ХХ ст., і до поточного часу субаеральні і
субаквальні відклади Північного Приазов'я вивчають співробітники відділу
антропогену Інституту геологічних наук НАН України. В їх роботах [6, 10]
підведені підсумки наукових досліджень антропогенових відкладів за 1970-86
рр. Проаналізований значний матеріал з будови, динаміки і умов формування
антропогенових товщ України і, зокрема, Північного Приазов'я.
Дослідженням четвертинних відкладів Північного Приазов'я займалися
П.Ф.Гожик, В.Н.Шелкопляс, Т.Ф.Христофорова, С.К.Прилипко, К.В.Мельник,
А.І.Крохмаль, що знайшло відображення у ряді наукових статей [2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11].
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Плейстоценові відклади Північного Приазов'я складають смугу
шириною 10-25 км, яка простягається вздовж берега Азовського моря від балок
Великий і Малий Утлюк і нижньої течії р. Молочна на заході до гирла р.
Грузський Єланчик на сході. В тектонічному відношенні смуга приурочена до
зони субширотного Бердянсько-Маріупольського глибинного розлому, який
відокремлює Приазовський кристалічний масив від обширної Азово-Кубанської
западини, і відноситься до зони південного похованого схилу Приазовського
масиву.
Формування нижньоплейстоценової субаеральної товщі відбувалось в
інтервалі від 400 тис. до 1 млн. років, а утворення порід червоноколірної
формації охоплювало більш тривалий час, вірогідно, до 2 млн. років [1, 6, 8].
В межах розвитку верхньопліоценових і нижньоплейстоценових терас
найдавніші лесові породи залягають безпосередньо на алювії, а на вододілах
підстеляються

товщею

нижньоплейстоценових

бурих

і

червоно-бурих

суглинків і глин потужністю 5-10 м. Найбільш повні розрізи найдавнішої
генерації лесових порід спостерігаються в берегових обривах Азовського моря
на північний захід від с. Ботієво, де їх потужність досягає 12 м. Абсолютні
відмітки крівлі змінюються від +15 до +70 м (смт. Якимівка – ст. Федорівка).
Середньоплейстоценові (QІІ2-4) лесові породи, відповідні алювію III
тераси р. Молочної, поширені дуже обмежено. Їх верства характеризується
малою потужністю (від 0,05 до 1,3 м). Представлені лесоподібними суглинками
і лесами жовтувато-бурого і коричнево-палевого кольору, ущільненими,
пористими, карбонатними, з численними прошарками перевідкладеного
гумусу.
Верхньоплейстоценові субаеральні відклади складають основні форми
сучасного рельєфу – делювіальні покриви і шлейфи низьких рівнів терас,
нетерасовані схили річкових долин і балок, займають верхній горизонт
підґрунтя в розрізі субаеральних утворень плейстоцену, добре розкриті.
Представлені, переважно, жовтувато-бурими лесоподібними суглинками,
середніми, іноді легкими, з гумусованими прошарками, примазками оксидів і
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гідроксидів заліза і марганцю, а також численними лінзами і прошарками
дрібнозернистого гіпсу, карбонатного матеріалу, жорстви, окремих уламків
кварцу, польового шпату, вапняку, детриту мушель неогенових молюсків.
Одне з найбільш дискусійних питань стратиграфії верхнього кайнозою
Приазов'я - об'єктивна ув'язка терасових рівнів. Неспівставність їх геологогеоморфологічних ознак обумовлена різним підходом дослідників до виділення
терас, визначення віку відкладів, які їх складають. Комплекс субаквальних
осадків регіону залягає на верхньопліоценових і нижньоплейстоценових утвореннях,

датованих

фауною

хапровського

і

одеського

комплексів,

перекривається середньоплейстоценовими породами чигиринського горизонту.
Ці осадки поділяються на верхньоеоплейстоценові (ногайський алювій) і
нижньоплейстоценові аллювіально-делювіальні (QІ1-2). Алювіальні (терасові)
нижньоплейстоценові утворення, які б відповідали останнім, в регіоні не
встановлені.
Середньоплейстоценові терасові рівні підрозділяються на IV надзаплавну
терасу

(чигиринську),

давньоевксінську

(QII1)

–

морську

і

середньоплейстоценову (QII2-4) – III надзаплавну.
Верхньоплейстоценові (QIII1-2) відклади других надзаплавних терас добре
проявлені в долинах рік Молочна, Берда, Кальміус. У їх верхніх і середніх
течіях висота терас над урізом води 18-25 м, в нижніх – 10-18 м, в пригирлових
ділянках 1-3 м. Алювій терас глибоко врізаний у підстеляючі породи і чітко
розділяється на руслову (різнозернисті кварцові і польовошпат-кварцові піски з
лінзами супісків і легких суглинків) і заплавну (супіски, що перешаровуються з
мулами і лесоподібними суглинками) фації. Потужність алювію до 20 м.
Алювіальні утворення перекриті делювіальними лесоподібними суглинками.
Утворення перших надзаплавних терас (QIII3.4) зустрічаються фрагментарно у всіх долинах річок і у великих балках Північного Приазов'я. В рельєфі
терасові рівні представлені вузькими полого нахиленими майданчиками з
рівною поверхнею. Алювій цих терас вкладений у підстеляючі відклади других
надзаплавних терас. Представлені вони піском з домішкою гравію, гальки
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(русловий алювій) і суглинком, іноді з прошарками похованих ґрунтів
(заплавний алювій).
Особливості відкладів сучасних заплавних терас (QIV) річок і балок тісно
пов'язані з їх приуроченістю до різних геологічних структур.
Виділені стратиграфічні підрозділи легко діагностуються в розрізах і
чітко картуються.
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Аннотация: В данной статье были исследованы чувствительные элементы
CD-приводов и спаренные фототранзисторы от "шариковых" компьютерных
мышей с целью дальнейшего их применения в качестве позиционночувствительного фотодатчика (ПЧФД) в атомно-силовом микроскопе.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, фотодатчик.
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является одним из методов
сканирующей зондовой микроскопии, который позволяет получать уникальную
информацию о строении поверхности на микро - и наномаштабном уровне [1].
Привлекательной особенностью АСМ, по сравнению с туннельным
микроскопом, является возможность работать с непроводящими объектами,
хотя и ценой меньшей разрешающей способности. Поэтому, наряду с
разработкой собственного туннельного микроскопа, нами проводится и
изучение возможности создания атомно - силовой измерительной ячейки.
Принцип работы атомно-силового микроскопа основан на регистрации
силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом
( Рис. 1). Зонд представляет собой острие, закрепленное на гибкой балке кантилевере. При уменьшении расстояния между зондом и образцом начинают
действовать Ван-дер-Ваальсовские силы притяжения и отталкивания, что
приводит к изгибу кантилевера.
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Рис. 1 Упрощенная схема атомно - силового микроскопа [2]

При сканировании рельефного образца, в разных точках его поверхности
прогиб кантилевера будет изменяться. Для отслеживания этих деформаций
применяют оптические методы.
Луч лазера отражается от верхней зеркальной поверхности кантилевера и
попадает на позиционно чувствительный фотодатчик. Изгиб кантилевера
приводит к смещению отраженного луча, вызывая изменение фототоков
отдельных секторов фотодатчика, что позволяет организовать обратную связь,
и поддерживать изгиб кантилевера постоянным. Для этого, на исполнительный
пьезоэлемент
(ИЭ)
подается
сравнительно
высокое
напряжение,
корректирующее высоту зонда над образцом. Одновременно, это напряжение,
несущее информацию о рельефе образца, регистрируется компьютерной
программой и используется для создания 2-мерного изображения исследуемой
поверхности.
Ключевым элементом атомно - силовой измерительной ячейки является
позиционно-чувствительный фотодатчик (ПЧФД) способный отслеживать
координаты проектируемого на его поверхность светового пятна [3].
В процессе поиска подходящих датчиков нами были изучены
чувствительные элементы CD-приводов и спаренные фототранзисторы от
"шариковых" компьютерных мышей.
Типичный датчик из CD-приводов [4] состоит из шести отдельных
фотодатчиков. Его центральная зона, состоящая из 4 элементов A, B, C, D,
напоминает требуемое нам устройство ПЧФД.
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В результате разборки нескольких неисправных CD приводов было
получено 4 фотодатчиков 3 различных типов. К сожалению, точную марку этих
микросхем установить не удалось, из-за отсутствия надписей на них.
Для детального изучения структуры, все датчики были рассмотрены под
металлографическим микроскопом МИМ-8 и сфотографированы, с меньшим
увеличением, с помощью бинокулярного микроскопа МБС-2, с окулярной
цифровой видеокамерой. Полученные снимки приведены на рис.2.

Рис.2. Фотодатчики от CD приводов. Ширина каждого снимка 2,5мм.
Анализ снимков показал, что из-за малых размеров этих датчиков будет
трудно сформировать на них световое пятно нужного размера.
Для дальнейших экспериментов были выбраны широко доступные
фотодатчики из компьютерных мышей. По внутреннему устройству - это
спаренные фототранзисторы соединенные внутри корпуса коллекторами [5].
Для освещения заданных участков фотодатчиков и измерения
дифференциальных фототоков, был использован металлографический
микроскоп МИМ -8. Осветительная система микроскопа выполнена на лампе
накаливания, спектр которой содержит не только видимое, но и инфракрасное
излучение, к которому наиболее чувствительны кремниевые фотоприборы.
Диаметр светового пятна зависит от фокусного расстояния объектива
микроскопа. Наблюдая в окуляр, можно достичь точной фокусировки луча,
определить, куда именно попадает свет, оценить диаметр пятна по эталонному
микрометру.
Перемещение подопытного фотодатчика относительно светового луча
осуществлялось микрометрическими винтами столика микроскопа. Поскольку
собственные шкалы столика имеют цену деления 1мм, для точного определения
смещений столик был снабжен дополнительным индикатором часового типа, с
ценой деления 0,01 мм . На рис.3, показан микроскоп, дооборудованный для
проведения опытов.
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Рис. 3 Установка индикатора на предметный столик микроскопа МИМ-8

Для определения реакции фотодатчиков на освещение использовались
два метода. Для первичной оценки, измерялся сопротивление датчика с
помощью мультиметра ВР-11 в режиме цифрового омметра. Сканирование
датчика лучом света осуществлялось в двух взаимно перпендикулярных

направлениях, вдоль и поперек чувствительных элементов. Результаты
продольного сканирования показаны на рис.4.

Рис. 4 Сопротивление фототранзисторов при сканировании вдоль полосок
Как видим, при равномерном освещении обоих полосок сразу, их
сопротивление примерно одинаково и практически не зависит от положения
светового пятна.
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Результаты сканирования поперек полосок показаны на рис.5

Рис. 5 Сопротивление фототранзисторов при сканировании поперек полосок

Как видно из рис.7, при поперечном сканировании, сопротивления
фототранзисторов заметно изменяются. Минимальное сопротивление каждого
из фототранзисторов достигался при различных координатах светового пятна,
отличающихся на 0,5 мм. Это обстоятельство позволило оценить расстояние
между чувствительными элементами, невидимыми сквозь темный, но
прозрачный в инфракрасном диапазоне, пластик корпуса прибора.
На
следующем
этапе,
измерения
проводили
дифференциального усилителя, показанного на рис.6.

с

помощью

R2 10к
Выход U

+15V

DA1
140УД6
R1 10к

Рис.6. Схема дифференциального усилителя фототоков.
Выходное напряжение усилителя пропорционально разности фототоков
транзисторов. Результаты сканирования показаны на рис. 7.
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Рис.7. Сканирование поперек полосок, с дифференциальным усилителем.
Как видим из рис.7, характеристика датчика имеет характерную
S-образную форму. Центральная часть графика вполне пригодна для
отслеживания координаты светового пятна в АСМ.
Ряд 1 показывает зависимость напряжения от координаты при фокусном
расстоянии объектива 6,2 мм и диаметре пятна 0,45 мм, ряд 2 показывает
аналогичную зависимость при фокусном расстоянии равной 13,9 мм и диаметре
пятна 0,94 мм. Диаметры пятен измерялись по эталонному микрометрическому
объекту.
При большем диаметре светового пятна крутизна графика, на рабочем
участке составляет 15,6 В/мм. При меньшем диаметре пятна, крутизна графика
оказалась меньше, около 4,4 В/мм. Результаты этих опытов показывают, что не
имеет смысла стремиться создать сверхмалое световое пятно, так как при этом
мы проигрываем в общей чувствительности датчика.
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Досліджували особливості: значення екологічного інжинірингу для
досягнення ідеї сталого розвитку виробництва Херсонщини.
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Сучасні темпи розвитку світової промисловості та глобалізація
економіки, а також негативний вплив життєдіяльності людини на навколишнє
середовище змусили переоцінити результати необхідного технологічного
зростання та по-новому поглянути на процес запровадження промислових
технологій.
Науково-технічний прогрес неоднозначно впливає на
навколишнє природне середовище. З одного боку, збільшення кількості
промислових підприємств призводить до підвищення небезпеки негативного
впливу на природу, з іншого - запровадження новітніх технологій дає
необмежені можливості для усунення таких негативних наслідків.
Забезпечення екологічної безпеки для навколишнього природного
середовища підприємств, об'єктів господарської діяльності при зростаючих
темпах та об’ємах виробництва – головна задача екологічного інжинірингу.
Відповідь на питання що таке екологічний інжиніринг неоднозначна.
Автор статті вважає найбільш ємким таке визначення: екоінжиніринг – це
здійснюваний у певних організаційних та правових формах комплекс
цілеспрямованих заходів; результатом яких є створення нових виробничих
потужностей в цілях мінімізації збитків у сфері охорони навколишнього
природного середовища та використання природних ресурсів, що
характеризуються обов’язковою участю держави й наявністю спеціальних
суб’єктів: організацій-забрудників навколишнього середовища (замовники) та
спеціалізованих інжинірингових організацій, які виконують проектування,
виготовлення та постачання технічних систем для її охорони (виконавці) [2].
Або ж, екологічний інжиніринг – це технологічні процеси, що
впроваджуються з урахуванням пошуку оптимального рішення з точки зору
підвищення надійності, скорочення енергоємності та зниження негативного
впливу на навколишнє природне середовище [2].
Ефективність екологоінжинірингових методів полягає в здійсненні
постійного екологічного контроллінгу виробництва – системі регулювання й
моніторингу, оцінки й контролю екологічної складової поточної діяльності або
запланованого об’єкту, а саме:
- незалежної,

комплексної,

документованої

оцінки

дотримання

суб’єктом господарської або іншої діяльності вимог, у тому числі
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нормативів

та

навколишнього

нормативних

документів

природного

середовища,

в

галузі

вимог

охорони
міжнародних

стандартів та підготовка рекомендацій з поліпшення такої діяльності;
- надання висококваліфікованої допомоги керівникам з забезпечення
діяльності організацій, яка надається незалежними експертами, які
спеціалізуються в конкретній області;
- здійснення

комплексної

навколишнього

системи

середовища,

оцінки

спостережень
й

прогнозу

за
змін

станом
стану

навколишнього середовища під впливом природних та антропогенних
факторів.
Особливе значення мають комплексні інжинірингові організації, що
супроводжують об’єкт, починаючи з складання проектної документації та
закінчуючи здачею його «під ключ». У цьому випадку спеціалісти мають змогу
погоджувати свої дії на різних етапах створення виробництва та максимально і
доцільно використати засоби для зменшення техногенного навантаження на
навколишнє середовище (наприклад, устаткування для очистки газових викидів
та промислових стічних вод) та засоби для раціонального використання
природних ресурсів (устаткування для рекуперації відходів, замкнутих газо-та
водооборотних циклів) [3].
В Україні тільки починають утворюватись
екологоінжинірингові
організації, але вони мають, як правило, недосконалу структуру та вузьку
спеціалізацію. Для Херсонщини ж екологічний інжиніринг досі невідома галузь
екології.
Природні умови і ресурси належать до базових чинників, що
обумовлюють особливості господарського розвитку територій, характер
територіального поділу праці, спеціалізацію регіональних господарських
комплексів. Врахування природних особливостей є необхідною умовою
реалізації стратегії сталого розвитку регіонів, вибору найбільш ефективних
шляхів комплексного використання наявних природних ресурсів, вирішення
питань раціонального природокористування, охорони і відновлення
оточуючого середовища [2].
Відносна близькість до індустріальних центрів, вихід до Азовського і
Чорного морів та наявність великої річкової магістралі - Дніпра, головні
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фактори, що визначають можливість розвитку народногосподарського
комплексу регіону. Природні ресурси Херсонської області включають
мінеральні, сировинні, лісові, а також водні та рекреаційні ресурси. Головне
багатство Херсонської області – земля.
Поєднання різноманітних екосистем з неабияким природно-ресурсним
потенціалом робить Херсонщину надзвичайно привабливою для потенційних
інвесторів з економічної точки зору.
Розвиток виробництва, як правило супроводжується багатьма
негативними наслідками для навколишнього середовища, тому, зважаючи на
сучасний еколого-економічний стан в Україні та на Херсонщині зокрема, дуже
важливо розвиваючи економіку не забувати про ідею сталого розвитку –
прагнути встановити баланс між задоволенням сучасних потреб людства і
захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і
здоровому довкіллі.
Отже, залучаючи інвесторів для економічного розвитку нашого регіону,
слід пам’ятати, про збереження рівноваги між екологією та технологією, а
досягти цього можна залучаючи у виробничу сферу екологічний інжиніринг.
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Досліджували теоретичні та методологічні аспекти планування території
низового (сільського) адміністративного району в контексті створення
методичних підходів та принципів геопланування на мікрорегіональному рівні.
Ключові слова: регіон, низовий адміністративний район, геопланування.

В сучасній науковій літературі найбільш широко використовуваним
терміном є «регіон». Термін «регіональний розвиток» дуже активно
використовується вже більше 25 років. Під поняттям «регіон» в найбільш
широкому значенні розуміється внутрішньо пов'язана просторова одиниця,
розташована в проміжку між місцевим і національним рівнями, мікрорегіон
являє собою окрему територіальну одиницю з чітко визначеними кордонами,
розташовану в проміжку нижче рівня регіону, але вище рівня села [1]. За
критерієм кількості населення мікрорегіон може варіюватися від декількох сіл,
в яких проживає декілька тисяч людей, до більш обширних територій, що
включає багато сіл і невеликих міст з можливим проживанням в них до
декількох сотень тисяч чоловік. Фактично, він зазвичай охоплює і сільські, і
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міські поселення. Мікрорегіон може являти собою ( за баченням Айнхарда
Шмидт-Катлерта) [12]:
- існуючу територіальну одиницю;
- формальну одиницю планування, офіційно закріплену в законі країни про
планування;
- місце проживання певної етнічної групи або район, який має загальне
історичне значення;
- місцевість, відокремлену фізичними елементами, як, наприклад, райони
водозбору;
- місцевість, відокремлену функціональними
наприклад, взаємозв'язок ринку з внутрішнім районом;

взаємозв'язками,

як,

- місцевість, обмежену базою ресурсів певної територіальної одиниці.
В даному випадку операційною одиницею нашого дослідження є
мікрорегіон як адміністративно-територіальна одиниця (район).
У систему адміністративного соціально-економічного устрою України
входять територіальні одиниці трьох ієрархічних рівнів. До першого рівня
відносяться сільські ради, сільські поселення, селища міського типу, міста
районного підпорядкування. До другого - адміністративні райони і міста
обласного підпорядкування. До третього - області, автономна республіка Крим,
міста республіканського підпорядкування [5]. У сформованій системі
адміністративно-територіального ділення нижчу щабель займають низові
адміністративні райони (НАР). Вперше їх почали виділяти в кінці 1920-х рр. в
ході перебудови всього адміністративного поділу країни. Кожен
адміністративний район включив в себе територію кількох волостей. Метою
створення районів було наближення партійних і радянських органів до
первинних колективів і господарських процесів на місцях.
Сучасні адміністративні райони являють собою явище, породжене
командною системою управління та інерційністю територіального поділу. Вони
виконували активну роль у реалізації рішень, що надходять "згори" і досить
пасивну роль в забезпеченні комфортних умов життя населення [11]. До цих пір
райони не стали територіальними осередками суспільства, в яких протікали б
соціальні цикли життєдіяльності людей. Велика частина адміністративних
районів не може повністю забезпечити відносно скромні потреби
проживаючого в них населення і, в особливості, в житлі, продуктах харчування,
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повсякденному обслуговуванні, місцях прикладання праці, зростання
кваліфікації.
Діюча зараз на внутрішньообласному рівні система адміністративної
регіоналізації реально створювалася як територіальна форма управління
сільським господарством. Тому адміністративна форма цих районів часто
знаходиться в протиріччі з їх соціально-економічним змістом [9].
Безпосередньо в цій ланці територіальної організації господарства
вирішуються державні та регіональні проблеми максимального використання
наявних у країні матеріальних, природних, трудових і фінансових ресурсів.
Саме комплексне (соціально-економіко-географічне) НАР взятого в якості
самостійного об'єкта дослідження необхідне для потреб геопланування.
Низовий адміністративний район як елемент адміністративнотериторіального устрою держави являє собою складну соціо-, економіко-,
демографо-, природно-територіальну цілісність, що формується через призму
адміністративної єдності ( за визначенням І.М. Дудника) [6]. Таку цілісність
доцільно розглядати у вигляді системного утворення. Складність будови та
своєрідність взаємодії компонентів цієї системи, яка є субстанційною основою
(ядром) НАР, зумовлюють роль та функції останнього в територіальному поділі
суспільної діяльності, визначають їх особливості як об'єктів планування.
Важливою особливістю НАР є те, що вони об'єктивно (змістовно)
виконують роль базового рівня здійснення регіональної політики держави.
Справедливість цього положення підтверджується тим, що саме на рівні НАР
забезпечується безпосередня реалізація державних, регіональних, обласних
рішень. Тут здійснюється повне регіональне самоврядування у відповідності з
функціями та повноваженням органів влади.
В НАР півдня України інтенсивно розвивається агропромисловий
комплекс, який являє собою основу (стрижень) всієї виробничої діяльності.
Територія району являє собою або в основному сформований агропромисловий
комплекс (з наявністю переробних підприємств), або є складовою частиною
(сировинною зоною) такого комплексу. Тому визначення оптимальних шляхів
розвитку агропромислового процесу є одним з основних завдань прогнозування
та планування [8].
Значне місце в НАР займає місцеве господарство, яке використовує місцеві
ресурси та задовольняє переважно потреби власного населення в товарах та
послугах, з також виробничі потреби території. Підпорядкованість місцевого

227

господарства районним органам управління створює сприятливі
організаційні передумови його збалансованості з іншими сферами діяльності в
контексті комплексного розвитку району.
НАР має досить обширні просторові параметри, що є передумовою
внутрішніх відмінностей в природних умовах, рівнях та спеціалізації сільського
господарства, демографічних характеристиках, рівнях розвитку, сфери послуг.
Саме такі відмінності є першопричиною утворення внутрішньорайонних
територіальних підсистем, які є основними об'єктами планування територій [7].
Такі особливості НАР зумовлюють відповідну специфіку завдань
планування територій, серед яких провідне місце повинні зайняти питання
раціонального природокористуванню та екологічної діяльності, ефективного
використання інфраструктури.
Значні резерви підвищення ефективності виробництва в НАР полягають в
формуванні оптимальної структури та спеціалізації господарства, досягненні
раціонального рівня концентрації виробництва, формуванні раціональної
пропорціональності на всіх рівнях використання цих резервів є одним з
найдешевших засобів (в розумінні затрат) досягнення ефективності соціальноекономічного розвитку району. Але ефективно використати ці резерви можливо
тільки на основі науково-теоретичної та методичної розробки змісту, завдань та
методів геопланування НАР як процесу, що ґрунтується на комплексному
плануванні території.
З метою уніфікації всієї роботи з розробки планів необхідно мати загальну
методику складання таких планів, яка охоплювала б усі аспекти вияву
життєдіяльності в умовах конкретного району.
Детальне дослідження кожного з близько 500 НАР України являє собою
надто складну як в науковому методичному, так і в практичному значенні,
проблему, але являється необхідним для потреб геопланування. Одним з
ефективних засобів розв’язання цієї проблеми є типологія як метод наукового
пізнання, який застосовується для впорядкування описання великої
одноманітності стосовно різнорідних об'єктів. Саме такою множиною об'єктів є
НАР України. Типологія, що базується на виявленні подібності (відмінності)
об'єктів з метою їх ідентифікації, спрямована на порівняльне вивчення суттєвих
ознак, зв’язків, функцій, рівнів організації НАР. За допомогою типізації НАР
можливо значно спростити процес планування територій подібних за своїми
природними та соціально-економічними умовами.
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В наслідок цього типологія дає змогу краще відобразити будову
досліджуваної системи, виявити її закономірності, на основі чого здійснити
науково достовірне планування її території. Типологія, що базується на
методології суспільної географії може і має стати одним з головних засобів
наукового пояснення та створення теорії НАР як складних суспільногеографічних систем [4].
При типології слід виходити з того, що НАР являє собою взаємопов'язану
досить суперечливу цілісність різноякісних за своїм змістом і функціями
елементів (природних, господарських, соціально - демографічних) - суспільногеографічну систему. Ця система формується внаслідок функціональнокомпонентних (виробництво-природа, населення - природа, населення соціальна сфера та ін.) та функціонально-територіальних ( між населеними
пунктами, між підприємствами) зв'язків. В той же час кожний НАР має свою
специфіку. Завдання типології полягає в обґрунтуванні еталонних (типових)
моделей для великої сукупності подібних НАР. Такі моделі в подальшому
стануть базою для поглибленого вивчення та геопланування відповідних типів
НАР, результати якого будуть використані в управлінні системою конкретного
НАР з відповідною корекцією на його специфіку.
Найсуттєвішими ознаками, що мають бути в основі планування територій
НАР, є виробничо-територіальна (структура та спеціалізації господарства) та
природно-територіальна (географічне положення, характер взаємодії
господарство-природа) [10].
Типові сільськогосподарські НАР ( за результатами дослідження І.М
Дудника) характеризуються помітним переважанням сільського господарства в
структурі виробничої діяльності, невисоким рівнем внутрішньорайонної
агропромислової інтеграції. Розташовані в периферійних частинах сфери
впливу великих і середніх міст вони є, як правило, складовою частиною
сировинних зон агропромислових територіальних комплексів різних рівнів.
Виробнича інфраструктура та соціальна сфера структурно та функціонально
зорієнтовані, насамперед, на задоволення потреб сільськогосподарського
населення. З компонентів природного середовища найбільшого антропогенного
навантаження зазнають ґрунти та гідросфера: високий (понад 60%) рівень
розораності земель, механічне та хімічне забруднення ґрунтів, поверхневих і
підземних вод. Ці фактори є досить вагомими при плануванні територій НАР. У
межах районів даного типу досить чітко виділяються природно-господарські
мікрорайони, на формування яких впливають переважно природні чинники
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(характер рельєфу, річкова мережа, лісистість території, внутрішньотериторіальні відмінності в зволоженні) [2].
Характер виробничої діяльності істотно вплинув на інтегральну
територіальну структуру районів цього типу (за класифікацією І.М. Дудника)
[5], яка складається з 5-7 організаційно-господарських (кущових)
внутрішньорайонних центрів і відповідної кількості суспільно-географічних
систем мікрорівня, що сформувалися передусім на основі цих центрів.
Внутрішньотипові відмінності (формування підтипів) зумовлені впливом
природно-географічного чинника (географічне положення, ґрунтово-кліматичні
умови, рельєф, густота річкової мережі, лісистість),що знайшов відповідне
відображення в структурі та спеціалізації сільськогосподарського виробництва,
а також, в свою чергу, впливає на особливості планування території, які (за
підтипами) в цілому узгоджуються зі схемою зональної спеціалізації сільського
господарства України.
Приміські агропромислові НАР розташовані в зоні впливу середніх і
великих міст, що є основним чинником формування їхньої виробничої
структури. Центрами таких районів є міста, в яких працюють не тільки потужні
переробні підприємства, але й промислові підприємства інших галузей, що
мають як міжрайонну, так і досить часто загальнодержавну спеціалізацію. Ці
міста одночасно відіграють функції міжрайонних центрів розселення та
обслуговування населення. Структура господарства відрізняється підвищеною
питомою вагою промисловості, насамперед легкої та харчової (часто понад
50%), підвищеним рівнем спеціалізації та товарності сільськогосподарського
виробництва. На спеціалізацію останнього досить істотно впливає соціальноекономічний чинник (потреби міста) при певному послабленні впливу
природно-зонального чинника. Загальний рівень розвитку виробничої та
соціальної інфраструктури вищий, а її повнота більша порівняно з НАР
сільськогосподарського типу. Спостерігаються стійкі потоки маятникових
трудових і соціальних міграцій населення. Збільшується антропогенний вплив
на природне середовище, яке істотніше відчуває сумарну дію сільського
господарства, промисловості та транспорту (забруднення повітря, води,
несільськогосподарське використання земель), комунального господарства. У
формуванні інтегральної територіальної структури спостерігається тенденція до
моноцентризму при зменшенні кількості (до 1...3) та ролі організаційногосподарських центрів [3].
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У статті наведені окремі морфологічні та біохімічні показники у білих
мишей в умовах алогенно-аутоімуного пошкодження центральної нервової
системи.
Виявлено статистично достовірне зниження рівня катіонних білків, що
вказує на явище декатіонізації нейтрофілів мишей після експерименту,
обумовлене їх секреторною дегрануляцією або високим рівнем лужної
фосфатази.
Ключові слова: мієлін, мієлінізація,
захворювання, нейтрофіли, катіонні білки

демієлінізація,

демієлінізуючі

Останніми роками відмічена стійка тенденція до збільшення частоти
демієлінізуючих захворювань [2]. Доведено, що в основі етіології
демієлінізуючих захворювань лежить взаємодія пошкоджуючих факторів
зовнішнього середовища та спадкової схильності [1].
Демієлінізуючі захворювання – одні з найрозповсюдженіших захворювань
центральної нервової системи (ЦНС), які ініціюється аутоімунними процесами
[1]. На сьогоднішній день, найбільш поширеною причиною виникнення
демієлінізуючих захворювань вважають аутоімунні нейродегенеративні
процеси, які супроводжуються пошкодженнями нейронів, що призводить до
атрофії елементів ЦНС і стійкого нейродефіциту [2].
Руйнування мієлінової оболонки за умов аутоімунного ушкодження має
певну специфічність – це пропорційна зміна об’єму осьового циліндру та
мієлінової оболонки на поперечних зрізах, що, можливо, пов’язане з
вираженою агрегацією високомолекулярних компонентів та зниженням
осмотичного тиску аксоплазми [3]. Розшарування мієліну викликається
конденсацією конформаційно змінених нейробілків, що призводить до
зниження осмотичного тиску аксоплазми і відповідного набряку
периаксональних шарів гліоплазми [6].
Вивчення фізико-хімічних властивостей, локалізації у відділах мозку,
клітинах та субклітинних структурах нервової тканини, особливостей
метаболізму нейроспеціфічних білків або строків появи їх у процесі онтогенезу
дозволяє
наблизиться
до
розуміння
фундаментальних
механізмів
функціонування мозку. Знаходження деяких нейроспеціфічних білків у
спинномозковій рідині або сироватці крові може розглядатися у якості
індикатора пошкодження нервової тканини [3].
Відомо, що катіонні білки (КБ) входять до складу вторинних гранул
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макрофагів, які володіють антибактеріальною активністю широкого спектру.
Вони мають здатність до денатурації РНК, перешкоджають адгезії вірусних
часток на поверхні клітин [3].
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проводилось на білих мишах лінії BALB, вагою 20 – 25 г.
Експериментальні тварини знаходилися у звичайних умовах віварію на
стандартному повноцінному харчуванні. Хворих тварин в дослід не брали.
Усі тварини були поділені на чотири групи:
1. Контрольна група 1 – інтактні тварини віком 1 місяць (5 особин).
2. Контрольна група 2 – інтактні тварини віком 6 місяців (5 особин).
3. Експериментальна група 1 – миші віком 1 місяць, які отримували ін'єкції
білкового антигену (5 особин).
4. Експериментальна група 2 – миші віком 6 місяців, які отримували
ін'єкції білкового антигену (5 особин).
Зроблено контрольне дослідження стану мієлінізації за обраними
методиками. Потім експериментальні групи мишей було імунізовано шляхом
ін’єкцій антигенної суспензії із ад'ювантом поліоксидонієм (3 рази з інтервалом
у тиждень). Контрольні групи отримували ін’єкції фізіологічного розчину.
Через 21 день мишей було виведено із експерименту. Виявлення оболонок
нервових волокон проводили за методикою Хеквіста [7]. Виявлення вмісту
катіонних білків проводили за методикою за М.Г. Шубича [7].
Результати вивчення стану мієлінових оболонок нервових волокон в
умовах аутоімунного ушкодження у тварин віком 3 та 6 місяці, що були
отримані у даній роботі, у певній мірі співпадають з результатами інших
наукових робіт (Заприянова Э., Сотников О.С., Сергеева С.С., Делева Д.).
З'ясовано, що на ранніх термінах дослідження – через 21 добу після
ініціації аутоімунного процесу – розширюються кровоносні судини
гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) в органах ЦНС і спостерігається
інфільтрація оточуючої нервової тканини форменими елементами крові (рис. 1).
Непостійними ознаками демієлінізуючого процесу були аксональні сфероїди,
гіпертрофовані мікрогліоцити та набряк речовини мозку. Зауважимо, що ознаки
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демієлінізації у більшому ступені були виражені у тварин експериментальної
групи 1 (вік – 1 місяць).

А

Б

Рис. 1 - Вогнища гліозу, ділянки набряку та демієлінізації у білій
речовині головного мозку (цифрова камера-окуляр-мікрометр eTREK
DCM 320 3.0 M)
Примітка: А – експериментальна група 1; Б - експериментальна група 2
При морфометрії було виявлено зміни товщини мієлінових оболонок у
мишей як контрольних, так і експериментальних груп (табл. 1 та рис. 2).
Таблиця 1
Морфометрична характеристика кори головного мозку мишей в
умовах аутоімуного пошкодження ЦНС
Групи досліджуваних
Проказники

Контроль Експерим. 1 Контроль
1
2

Експерим. 2

Кількість нейронів в
1 мм2 кори мозку

470,28±8,
46

458,23±14,5
3*

474,95±19 446,10±4,99
,20
*

Відносна кількість
нейронів з
дистрофічними
змінами, %

7,52±0,82

10,77±0,71

7,61±0,81

9,63±0,56

103,40±5,11
*

117,28±4,
82

119,30±4,94

Товщина мієліну
113,23±4,
мієлінових волокон, нм 91

Примітка: * — р<0,05 по відношенню до контролю
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Рис 2 – Мієлінові волокна мишей досліджуваних груп (цифрова
камера-окуляр-мікрометр eTREK DCM 320 3.0 M)
Примітка: А – експериментальна група 1; Б - експериментальна група 2
З’ясовано, що у мишей контрольних груп з віком збільшується товщина
мієлінових оболонок (відповідно, 113,23±4,91 нм у тварин віком 1 місяць та
117,28±4,82 нм у тварин віком 6 місяців). Тож, мієлінізація у ЦНС мишей
продовжується у постнатальному періоді, досягаючи до 6 місячного віку
нормальних величин.
В умовах аутоімунного процесу в ЦНС мієлінізація проходить з певними
особливостями. У віці 1 місяця мієлінові оболонки виявилися більш чутливими
до впливу аутоантитіл (відповідно, 113,23±4,91 нм у контролі та 103,40±5,11 нм
у експериментальній групі) ніж у тварин у віці 6 місяців (відповідно,
117,28±4,82 нм у контролі та 119,30±4,94 нм у експериментальній групі).
Ми припускаємо, що аксони, за умов незавершеного процесу мієлінізації
піддаються більшому впливу макрофагів ніж у тварин, у яких мієлінізація
досягла нормального рівня.
Отже, виявлені зміни вказують на безпосередню участь імунної системи у
розвитку аутоімунного пошкодження та спонукали нас розглянути певні
особливості тканинних та периферичних макрофагів, як безпосередніх
виконавців аутоімунного впливу на мієлін ЦНС.
Зауважимо, що певні деструктивні зміни спостерігалися не тільки у білій
речовині, а і у сомі нейронів. Так, кількість нейронів у 1 мм2 мозку не змінилася
у мишей контрольних груп 1 і 2, натомість у експериментальних групах
картина виявилась іншою. У мишей обох вікових груп в умовах аутоімунного
ураження достовірно збільшувалась кількість нейронів із деструктивними
змінами, причому, у мишей віком 1 місяць кількість таких нейронів виявилося
меншою. Помірна гіперплазія мікроглії, яка проявлялась збільшенням площ
мікроглієцитів, супроводжувалась сателітозом нейронів. При цьому
спостерігали як 1-3 гліоцити безпосередньо “притулялись” до перікаріону
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нейронів або розташовувались поряд з ними. Такі зміни свідчать про високу
реактивність і пластичні властивості глії.
Після проведення цитохімічного дослідження вмісту КБ у макрофагах було
виявлено
статистично
достовірне
зниження
їхніх
показників
експериментальної групи мишей у порівнянні з контролем (табл. 2).
Таблиця 2
Показники вмісту катіонних білків нейронів
у мишей основної та контрольної групи (ум. од.), М

Групи

Вік тварин
1 місяць

Основна
Контрольна

m

0,99
1,3

0,05
0,03 *

6 місяців
1,13
1,39

0,05♦
0,03 *♦

Примітки: * - статистично достовірна різниця між групами досліджуваних;
(р ≤ 0,05); ♦ - статистично достовірна різниця між показниками всередині однієї
групи, (р ≤ 0,05).

Знижений вміст КБ у лейкоцитах завжди корелює із підвищеним рівнем КБ
у плазмі крові.
Отже, у досліджуваних мишей в умовах аутоімунного ураження збільшувалась
кількість нейронів із деструктивними змінами, причому, у мишей віком 1
місяць кількість таких нейронів виявилося меншою.
Рівень катіонних білків у мишей експериментальної групи нижче ніж у
контрольної, що вказує на явище декатіонізації нейтрофілів, що обумовлено їх
секреторною дегрануляцією або високим рівнем лужної фосфатази.
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The article presents some morphological and biochemical parameters of white
mice in allogeneically-autoimmune damage of the central nervous system. There was
find a statistically significant decrease of the cationic proteins, which indicates a
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phenomenon of dekationization of neutrophils of mice after the experiment due to
their secretory degranulates or high alkaline phosphatase.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВПЛИВУ ВИХІДНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО
ТОНУСУ НА ГЕМОДИНАМІКУ ВІДНОСНО ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Науковий керівник: к.м.н. Гайдай М.І.
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Досліджували стан вивченості впливу вихідного вегетативного тонусу на
показники гемодинаміки відносно здорових дітей старшого шкільного віку у
зв’язку з необхідністю визначення її нормальних показників на сучасному
етапі. Розглянуто сучасні підходи до оцінки функціональних станів у фізіології
і медицині. Адаптаційні реакції є індивідуальними і реалізуються у різних
людей із різним ступенем участі функціональних систем.
Ключові слова: гемодинаміка, вегетативний тону, гомеостаз.
Збереження здоров’я підростаючого покоління є одним із пріоритетних
завдань будь-якої держави, а останніми роками набуває все більшого значення,
що зумовлено поступовим омолодженням цілого ряду захворювань, не
зважаючи на впровадження численних здоров’язберігаючих систем. За даними
ВОЗ 30% смертей на планеті спричинені захворюваннями серцево-судинної
системи [1].
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Серцево-судинна система є однією з найбільш важливих систем
життєзабезпечення організму і індикатором адаптаційних можливостей
людини, тому рівень її функціонування розглядається як основний показник,
що відображає стан цілісного організму і його рівноваги з середовищем. [2,3].
Ритм і сила серцевих скорочень реагує на будь-які стресорні впливи і несе
інформацію про стан регулюючих систем [2, 3, 5, 23, 29, 39]. Саме її параметри
використовують для оцінки стану здоров’я та оцінки функціональних
можливостей як в нормальній фізіології, так і в медицині.
Механізм регуляції діяльності серцево-судинної системи представляє
собою

складну

багаторівневу

нейрогуморальну

структуру.

Гуморальна

регуляція активності серця здійснюється речовинами, що циркулюють у крові.
Нервова регуляція забезпечується діяльністю симпатичної та парасимпатичної
гілок вегетативної нервової системи. Усі види впливу на серцево-судинну
систему можуть призвести до змін повернення крові до серця, змін
скоротливості міокарда і змін тонусу артеріального русла. Ці впливи
супроводжуються

перехідними

процесами

в

серцево-судинній

системі,

спрямованими на зміну її функціонального стану, що є найважливішою
складовою адаптаційних процесів [4].
У складній ієрархії структур, що реалізують адаптаційний процес,
найважливіша роль належить автономній нервовій системі. Особливості її
розглядаються в якості однієї з конституціональних характеристик, що
формують тип реагування організму на впливи середовища (Кліорін А.І.,
Читців В.П., 1979; Казначеєв В.П., 1986) [5,6,7].
Адаптаційні реакції є індивідуальними і реалізуються у різних людей із
різним ступенем участі функціональних систем. Цілеспрямоване дослідження
адаптації серцево-судинної системи в нормі і патології проводили Зяблицев
С.В. (1992), Масюта Д.І. (1999), Богданов А. Н., Бажухин Д. В., Лисенко І.А.
(2000), Атанасов О.О. (2001), Вережнікова Г.П., Гуч А.О. (2003), Бєляєв С.Д.
(2004), Куцяк Т.Л. (2005), Мельник Т.М. (2006), Мелещек Л.В. (2007),
Лавриненко Г.М. (2009) [12, 22].
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У сучасній фізіології і медицині активно розробляється типологічний
підхід до оцінки функціональних станів. Так Ківеджі К.Б. розвивала
типологічний підхід до оцінки гемодинамічних реакцій організму людини на
різноманітні впливи у стані спокою та при дозованих навантаженнях [8].
Особливості гемодинамічних реакцій зумовлені не лише співвідношенням
симпатичного та парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи, а й
реактивністю цих відділів та активністю центрального контуру регуляції
серцевого ритму, судинні ефекти в системі кровообігу можуть бути обумовлені
індивідуально-типологічними

особливостями

регуляції

системної

гемодинаміки. Однак, висновки різних авторів щодо напряму адаптивних змін
центральної гемодинаміки є суперечливими, адже досі не існує єдиного підходу
до типізації гемодинамічних показників.
Як вказують деякі дослідники, неоднорідність типів гемодинаміки
обумовлена конституцією людини і є нормою здоров’я [9,10]. Зустрічаються
тільки окремі роботи, які присвячені дослідженню типів гемодинаміки у різних
груп населення. Немає, наприклад, ясності в тому, яке співвідношення цих
типів у здорових людей [39].
Значна увага приділяється вивченню конституційних особливостей і
адаптивних можливостей здорових дітей та дітей з різною вродженою та
набутою патологією (Г. Гримм, 1967; Клиорин А.И. Панасюк Т.В., 1984;
Безруких М.М. и соавт., 2000; Гиренко JI.A., 2002; Арешидзе Н.В., 2004; Sanna
E.S. et al., 2000; Monyeki K.D. 2003) [11, 12, 13, 14].
Вегетативна нервова система відіграє істотну роль в процесах адаптації
організму, внаслідок чого її функціональний стан вельми мінливий. Аналіз
регуляторних функцій серця тісно пов’язаний з проблемою взаємодії
симпатичного і парасимпатичного відділів вегетативної нервової системи.
Важливе значення має оцінка особливостей симпато-адреналової системи,
через те що пубертатний період характеризується більш високими показниками
секреції норадреналіну і більш значною перевагою активності симпатичного
відділу над адреналовим.
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Відсутні

роботи,

в

яких

би

розкривалася

зв'язок

вихідного

вегетативного тонусу з показниками системної і, особливо, церебральної
гемодинаміки у практично здорових людей. Залежність типів гемодинаміки від
вихідного вегетативного тонусу розглядається при деяких захворюваннях
серцево-судинної системи [15, 16]. Встановлення цього взаємозв'язку в нормі
дозволить уточнити алгоритми діагности адаптаційних можливостей організму,
оскільки вони залежать не тільки від вихідного рівня функціонування системи
та функціональних резервів, які найбільш часто використовуються при медикопедагогічному контролі, в фізіології спорту та профілактичній медицині, але й
від рівня напруги регуляторних систем, який практично не враховується.
Незважаючи на дослідження, які активно проводяться в області
центральної та системної гемодинаміки, її особливості в учнів старших класів
досліджені недостатньо глибоко. Отже, актуальність дослідження полягає в
необхідності отримання та систематизації нових наукових даних про
особливості впливу вихідного вегетативного тонусу на системну та центральну
гемодинаміку учнів старших класів.
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We investigated the state of knowledge of the impact of initial autonomic tone on
hemodynamic relatively healthy older school-age children because of the need
determination of normal values today. Modern approaches to the assessment of
functional states in Physiology or Medicine . Adaptive responses are individual , and
realized different people with different degrees of involvement of the functional
systems .
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Як відомо, кожна мова є складною, динамічною системою, яка постійно
розвивається та вдосконалюється за рахунок як власних ресурсів, так і
запозиченої лексики, що надходить до її складу. Саме дослідження запозичених
лексичних одиниць у складі мови дозволяє встановити зміни та особливості у її
організації, її оновлення та зв'язок з іншими мовами, народами і культурами.
На сучасному етапі проблемами запозичених слів у загальнотеоретичному
плані займалися такі вітчизняні і зарубіжні дослідники, як Г.Дружин, Б.Ажнюк,
П.фон Поленц, А.Штейдьє та ін. Дослідженню запозичених слів відповідно до
окремих проблемних напрямків присвячені роботи І. Вакулик, Л.Корнілової,
Е.Хауген, М.Герлах та ін. І хоча вчені розглядали питання асиміляції та
упорядкування запозичених термінів у складі фінансово-економічної системи
сучасної німецької мови (Н.Константинова), суспільно-політичної лексики
(Т.Крючкова), технічної підсистеми мови (А.Білогуб), економіки торгівлі
(Т.Перепелиця), питання, пов’язані з тематичним розмаїттям запозичених
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одиниць у складі сучасної німецької мови залишаються недостатньо
висвітленими.
Як відомо, запозичення – це процес і результат переходу з однієї мови в
іншу слів, граматичних конструкцій, морфем, фонем, який є одним з найбільш
розповсюджених мовних контактів [1].
Запозичення є одним з головних шляхів поповнення словникового складу
сучасної німецької мови. Основною причиною появи таких слів у мові слугує
тенденція до глобалізації, стрімкий розвиток науки і техніки, проникнення
новітніх технологій, результатів наукових відкриттів та інновацій у всі сфери
повсякденного життя людей. Більшість таких слів є загальновживаними, велика
кількість професіоналізмів виходить за межі їх використання спеціалістами та
застосовується звичайними людьми у повсякденному спілкуванні.
Переважну більшість запозичених слів сучасної німецької мови становлять
іменники англо-американського походження. Це пов’язано з тим, що англійська
мова є міжнародною мовою та задовольняє потребу у термінологічному
позначенні нових понять та реалій, що виникають або надходять у мову.
Згідно словника “A Dictionary of European Anglicisms”, Ульріх Буссе
зазначає, що англійська мова впливає на шістнадцять європейських мов, і що
німецька мова займає другу позицію відносно цього списку [3:16-17].
Слід звернути увагу на те, що під час дослідження англіцизмів мають
місце певні суперечності у диференціації термінів англо-американського
походження, що надходять до складу німецької мови, зокрема лінгвісти
виділяють

такі

поняття

як

„Anglizismus“,

„Britizismus“

та

„Anglo-

Amerikanismus“. Проте досить складно однозначно встановити британське або
американське походження англійських лексем, оскільки починаючи з часів
першої світової війни британська англійська мова перебуває під значним
впливом американського варіанту [4:135]. Так, K.Wirth під терміном
„Anglizismus“ розуміє запозичення, які з’явилися внаслідок англомовного
впливу, а також слова, які запозичені в німецьку мову з англійської, і
відмовляється від понять „Britizismus“ та „Anglo-Amerikanismus“ [6:58].
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Сучасні лінгвісти та носії мови використовують і поняття «денгліш»
(Denglisch/Denglish) для позначення недоліків у збільшеному чи надмірному
використанні англіцизмів та несправжніх англіцизмів у німецькій мові. Дуден
розуміє це поняття як змішання німецької та англійської мови [7].
Проте існують і термінологічні позначення надмірної кількості англоамериканізмів у німецькій мові – „Engleutsch“, „Germeng“, „Deutschlisch“,
„Deutschlitsch“,

„Gerglisch“,

„Gerlish“,

„Amideutsch“,

„Anglo-Deutsch“,

„Anglogerm“, „Engldeutsch“ , які можна знайти у назвах книг чи у публікаціях
тощо. Ці поняття не є лінгвістичними термінами, проте є німецькими
варіантами поняття „Franglais“ [цит. за 6:59].
В результаті аналізу іншомовних слів, можна стверджувати, що численні
англо-американські запозичення в німецькій мові доцільно розподілити на
окремі тематичні групи. Так, Розен Е. В. виділяє наступні тематичні групи
запозичених одиниць: авіація; інформатика та електроніка; торгівля та реклама;
засоби масової інформації; мистецтво, сучасні напрями в музиці, танцях; спорт
[2:84-85].
На нашу думку, ця класифікація запозичених слів не є достатньо повною,
оскільки сьогодні всі сфери людської діяльності зазнають постійного розвитку і
нові слова надходять у німецьку мову майже з кожної сфери життя людини.
Аналіз емпіричного матеріалу дозволив нам виокремити наступні тематичні
групи запозиченої лексики:
‒ Комп’ютерна лексика: Account – акаунт, download – завантажити, EMail – електронна пошта/ електронний лист, facebooken – знаходитись у мережі
Facebook, Gadget – гаджет, Bias – систематична помилка, Login – логін, online –
знаходитись в мережі, mailen – надсилати електронний лист, Password – пароль
для входження в систему, Spam – спам, Software – програмне забезпечення,
Help Center – справка, центр допомоги, Controller – контролер, Podcast –
цифровий медіа-файл, який розповсюджується Інтернетом для відтворення на
портативних медіа-програвачах чи персональних комп'ютерах та ін. [8;9;10];
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‒ Лексика технічної сфери: Android – операційна система і платформа
для мобільних телефонів; Equipment – обладнання; Camcorder – відеокамера;
USB-Kabel – кабель для підключення до комп’ютера, USB-Stick – флешка,
iPhone – лінія смартфонів; Touchscreen – сенсорний екран; Laptop –
портативний комп’ютер; Update – модернізація, оновлення; Button – значок,
кнопка; App – апарат; Tool – засіб, інструмент, Adapter – адаптер, adc – аналогоцифровий

перетворювач,

Performance

–

робоча

характеристика,

продуктивність, Pixel – піксель, Port – порт, протокол, WLAN-Router –
безпровідний марштуризатор, роутер, Imager – блок формування зображення та
ін. [8;9;10];
‒ Лексика суспільно-політичного вжитку: Slogan – лозунг; Apartment –
квартира; Image – імідж; Kongres – конгрес; Agreement – домовленість, згода;
Lobbyorganisation – організація лобі (групи людей, які представляють та
відстоюють у певних організаціях певні інтереси); Lobbyarbeit – праця лобі;
Community – співтовариство; adden – доповнювати, Advantage – перевага;
Disadvantage – недолік; Add-On – додаток; armchair shopping/ online shopping –
робити покупки через мережу Інтернет тощо [8;9;10];
‒ Молодіжна лексика: Hit – хіт; Event, Party, Entertainment – вечірка;
fashionable – модний; shoppen – купувати, ходити за покупками; Outfit – одяг,
мода, мати вигляд; favorit – улюблений; Check – екзамен; heavy –особливо
сильний, добрий, достойний захоплення; Outsider – аутсайдер; Teamwork –
колективна/ спільна праця; best – кращий; break – перерва; happy – радісний,
щасливий; dick – (дуже) добре, Trend – модний тренд, Flop – провал; Amüsement
– розвага, пусті забави, dancen – танцювати, Digger – друг, співробітник,
товариш з роботи, hip/hippig – дуже сучасний, класно; soft – м’який, гнучкий,
кроткий, Wow – вигук захоплення, mega-in (також megahip) дуже сучасний,
останній крик моди, mega-out – зовсім не сучасний, Hood – місцевість, район,
Lobi – гроші, розмінна монета тощо [8;9;10];
‒ Лексика на позначення людей та професій: Broker – біржовий маклер;
Hacker – хакер; Fan – фан, фанат; Designer – дизайнер; Investor – інвестор;
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Champion – чемпіон; Programmierer – програміст; Manager – менеджер; TopStar – топ-зірка; Bookmaker (нім. Buchmacher) – автор книги; Bookmaker –
букмекер; der Jober – дилер; Sponsor – спонсор; Top-Manager – топ-менеджер;
Blogger – блогер (людина, яка є автором блогу); Backpacker – турист з
рюкзаком; User – користувач, Assistent – асистент тощо [8;9;10];
‒ Лексика зі сфери економіки: Konzern – концерн (фінансово-промислова
група компаній); Holding – холдінг; Advertisement – реклама; advertise –
рекламувати; Know-how – ноу-хау; Factoring – факторинг; Leasing-Gesellschaft –
лізингова фірма; Marketing-Firma – маркетингова фірма; Exchange – обмін,
біржа; Deadline – крайній термін (сдачі матеріалу тощо); added value – додана
вартість, додатковий податок; Crash – крах, падіння банку, установи тощо;
Deflation – дефляція (підвищення купівельної спроможності національної
валюти) тощо [8;9;10];
‒ Лексика зі сфери фінансування: Leasing – лізинг; Covernote – коверкот;
Change – валютний курс; Floating – валютний курс, що коливається; Tender –
тендер; Dumping – демпінг; Stock – головний капітал; Discount-Preis – ціна зі
знижкою; Clearing – кліринг; Discounter – магазин, що торгує за зниженими
цінами; Preis – ціна; Cash – готівка; Bonus – бонус; sponsern – спонсорувати;
Damage – знижка з ціни за пошкоджений товар; Investment – вкладання грошей;
Claim – рекламація; Performance – приріст вартості капіталу; Account – рахунок;
Account-File – рахунковий файл тощо [8;9;10];
‒ Лексика зі сфери культури: Remix – ремікс; Blockbuster – блокбастер;
Techno – техно; Bestseller – бестселер; Dancefloor – танцювальна зала; Single –
сінгл; Japan-Style – японський стиль; Track – трек; Hip-Hop – хіп-хоп
(молодіжна культура); Headliner – хедлайнер; Feng-Shui – фен-шуй; Remake –
ремейк; Jazz – джаз; Release – реліз; Disko – діско; Soundtrack – саундтрек;
backstage – закулісний, за кулісами; Halloween – Хелловін; Pub – паб (Ірландія);
It-Bag – сучасна сумка та ін. [8;9;10];
‒ Лексика зі сфери спорту: Aerobic – аеробіка; fitness – фітнес; Worldcup –
кубок світу; Transfer – перехід з однієї команди чи клубу в інший; Champions
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League – ліга чемпіонів; Snooker – снукер; Frame – фрейм; kanu – каное;
wrestling – реслінг; Beach-Volleyball – пляжний волейбол; Cross – крос;
Dribbling – дриблінг, ведення м’яча; dribbeln – технічно вести м’яч; Jogging –
біг; Joggen – біг кожного ранку; Team – команда; Bowling – боулінг; Skateboard
Snowboard – сноуборд; Shaping – шейпінг; Skilanglauf – лижні перегони;
Eishockey – хокей; American football – американський футбол тощо [8;9;10];
‒ Лексика з наукової сфери: Slang – сленг; Prionen – особливий клас
інфекційних агентів, що не містять нуклеїнових кислот асоційованих з ними;
Screening – скрининг – стратегія в організації охорони здоров’я; Collider коллайдер; Aids/AIDS – СПІД; Spacer – спейсер (рухлива частина молекули);
Hurrikan – ураган; Deflation – дефляція (психологічний стан людини); HiggsBoson – бозон Хіггса та ін. [8;9;10].
Слід зазначити, що запозичена комп’ютерна лексика (18,4 % з 500
відібраних для аналізу запозичених одиниць) та лексика технічної сфери
(17,2%) на сьогодні складають найбільший пласт іншомовних лексичних
одиниць у словниковому складі сучасної німецької мови, оскільки саме
комп’ютерна та технічна галузі, новітні та інформаційні технології зазнають
найбільшого та найшвидшого розвитку.
У деяких випадках зазначений тематичний розподіл запозичень є досить
умовним, оскільки окремі запозичені лексеми можуть мати одне або одночасно
декілька значень і тому їх можна віднести відразу до різних тематичних груп.
Так, наприклад, слова User, Web, Online, Forum, Facebook, Blog та ін. можуть
бути використані не лише у сфері комп’ютерів та новітніх технологій, оскільки
становлять частину молодіжної мови, так само, як і багато слів зі сфери
культури – Show, Rap, Remix, Bestseller, Single, Release тощо. Слово Factoring –
(різновид торгово-комісійної операції, поєднаної з кредитуванням оборотного
капіталу клієнта; комплекс послуг для виробників і постачальників, які ведуть
торгівельну діяльність на умовах відстрочки платежу) в залежності від
значення можна віднести одночасно як до економічної, так і до фінансової
сфери суспільного життя. Іменник Lobi (гроші, розмінна монета; група людей)
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належить до лексики суспільно-політичного вжитку або становить частину
молодіжної мови. Іменник Maus окрім першого значення «миша» (назва
тварини) отримало значення комп’ютерного приладу.
За словами U. Pörksen, англійська мова є «lingua franca» науки сьогодення
[5:10]. Саме тому перехід до одномовності є не лише неминучим, але може бути
й науковою перевагою. З іншої точки зору необхідним є і дотримання
багатомовності

в

науковій

сфері.

Так,

у

соціальних,

психологічних,

гуманітарних та наукових проектах англійська мова витісняє німецьку,
французьку чи інші національні мови або доповнює їх, нашаровується та
поєднується з ними.
Численні запозичення не слід розглядати як негативне явище в сучасній
німецькій мові, оскільки вони свідчать про відкритість лексичної системи, про
її постійний розвиток та удосконалення. Іноземне слово, запозичене для
номінації будь-якого конкретного предмета або поняття, позначає його, не
утворюючи побічних уявлень i асоціацій. Часто запозичене слово отримує
більш точне i повне значення, ніж у мові, з якої воно запозичене.
Таким чином, можна стверджувати, що запозичення у словниковому складі
сучасної німецької мови доцільно розподілити на декілька тематичних груп в
залежності від їх використання, обов’язково звертаючи увагу на можливість
приналежності багатьох із них одночасно до кількох тематичних груп.
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Стаття висвітлює лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості
прізвищ степу Херсонщини.
Ключові слова: ономастика, прізвище, антропонімія.
Серед різноманітного мовного матеріалу вагоме місце займає онімія, що є
частиною лексичного складу будь-якої мови. У широкій типологічній парадигмі
онімних класів особливу увагу науковців привертають антропонімні назви,
вивчення яких охоплює більшу частину ономастичних досліджень.
Українські прізвища вже давно стали предметом всебічного вивчення
науковців. Дослідження прізвищ в ономастиці здебільшого велися за такими
напрямами: антропонімія у слов'янських мовах (І.Желєзняк); сучасні українські
прізвища з погляду їх виникнення, словотвірної будови та географічного
поширення (Ю.Редько); історія української антропонімії (Р.Керста, М.Худаш);
класифікація, етимологія і словотвір особових назв (О.Ткаченко, Л.Гумецька,
І.Ковалик, З.Ніколаєнко); етимологія й етногенез (О.Трубачов, А.Білецький, тощо.
Незважаючи на помітні успіхи, в цій науці й досі існують проблемні аспекти,
які вимагають подальших ономастичних студій. Так, аналіз прізвищ найчастіше
здійснюється на синхронному рівні, історичний же матеріал рідше стає об'єктом
вивчення.

Дискусійним

залишається

питання

словотвірної

класифікації

антропонімів, оскільки нерідко змішуються принципи дериваційного аналізу
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прізвищ із принципами морфологічних характеристик, не розмежовуються
суфікси прізвищеві й непрізвищеві, визначається різна кількість актуальних
способів творення прізвищ, мало вивчені прізвища різних регіонів України. Тому,
тема нашого дослідження актуальна і важлива.
Кожне прізвище як родова назва й кожне прізвисько як індивідуальна назва
особи належать до розряду іменників. Проте, за походженням та будовою, за
морфологічними ознаками українські прізвища та прізвиська діляться на дві групи:
1) прізвища і прізвиська прикметникового типу і 2) прізвища і прізвиська
іменникового типу. [2; c.35].
Серед сільських прізвищ Херсонщини виділяємо відіменні та відапелятивні
утворення, допрізвищева семантика яких аналізується в межах категорій nomina
personalia та nomina impresonalia.
Серед відіменних прізвищ визначаємо кілька підгруп:
1) прізвища, основи яких збігаються з повними формами церковнохристиянських і давніх слов’янських імен, утворені шляхом переосмислення:
індивідуальна назва предка стала без змін спільною назвою нащадків. Із повними
формами церковно-християнських чоловічих імен, які змінили своє звучання,
зберігаються прізвища Варава, Криштоф, Ярема.
2) прізвища, утворені шляхом скорочення імені. Усічення імен – це своєрідна
реакція на громіздкі й незручні для використання запозичення, а також на свої
первинні утворення або новітні деривати, наприклад: Гаc<Гася<Агася<Агафія.
3) прізвища, які постали на основі пестливих або згрубілих форм особового
імені. До цієї групи Ю.К.Редько зарахував прізвища, якими стали зменшені або
згрубілі форми особових імен, що утворилися від повних імен, їх усічених форм за
допомогою суфіксів. У творенні досліджуваних антропонімів, які походили від
суфіксальних дериватів власних імен людей, брали участь такі суфікси:
-ай. Як уважає Ю. К. Редько, суфікс -ай виступає засобом творення
зменшених форм імен [6, 13], наприклад: Грицай < Гриць < Григорій; Кубай < Якуб
(католицький польський варіант імені Яків).
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-ан.

Наявне

в

наших

матеріалах

прізвище

Білан

похідне

від

давньослов’янського антропоніма, співвідносного з прикметником білий; Федан –
від імені Федір;
-аш. У досліджуваних матеріалах цей афікс представлений антропонімом
Матяш, який первісно функціонував як зменшено-фамільярний варіант імені
Матвій.
-ейк(-о), -ечк(-о). Прізвище Яцейко похідне від демінутивної форми імені
Яць, Яків, Івасечко < Іва-сь < Іван, Ілечко < Ілля.
-ик(-ік).

Спільнослов’янський

за

походженням

суфікс

-ик

та

його

фонетичний варіант -ік стали засобами для творення таких зменшених варіантів
імен, які пізніше перетворилися у прізвища: Бі-лик < білий (причиною вибору
такого нехрещеного імені стала відповідна характерна риса зовнішнього вигляду
дитини Ваврик < Лаврентій, Ємчик < Ємко < Євмен або ж < ємець < ємкий
’жвавий, спритний, беручкий’ [8, 353]; Павлик < Павло, Рожик < Роговолод або
Рогдай.
-ин(-а). Морфема –ин(-а), якій властива семантика зневажливості, насмішки,
наявна у прізвищах Грицина, Федина, Яцина.
-ій. Прізвище Черній утворилося від некалендарного дохристиянського імені,
яке характеризувало дитину за зовнішньою ознакою, Красій – від нехрещеного
імені побажального характеру.
-к(-о). Із допомогою цього суфікса утворилися такі демінутивні варіанти
імен, які пізніше стали прізвищами: Величко похідне від давньослов’янського
побажального імені; Демко < Дем’ян (хоча, можливо, і від Дементій, Демид);
Жилко < Жила < Желислав або < Жила < жила (скупа, жадібна до грошей
людина), (людина крутого, суворого характеру) - Звірко утво-рене від антропоніма
Звір, Зінько, Мисько, Мишко, Мойко, Семко, Степко, Тишко, Янко.
-ок. Рожок < Роговолод або Рогдай, Климок < Клим.
-ер(-а). Антропоформант –ер(-а) став засобом для творення невеликої
кількості прізвищ із пейоративним означенням особи. Прізвище Ревера належить
до утворених від варіанта давнього слов’янського імені Рева із охоронним або
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характеризуючим значенням. Твірна основа Рева може співвідноситися також із
колишнім жіночим іменем Ревяка, із чоловічим іменем Ревокат.
-ус/-усь. За допомогою суфікса –ус/-усь, які належать до зменшувальнопестливих афіксів, оформилися демінутиви Демус, Тітус, Самусь, Степусь, що
пізніше стали прізвищами.
4) прізвища, утворені від імен батька або матері за допомогою патронімічних
і матронімічних суфіксів:
-ич, -ович, -евич маємо в основі прізвищ різні за походженням і структурою
християнські чоловічі, зрідка жіночі

імена: Климович, Коносевич, Кузьмич,

Михалевич, Назаревич, Назаркевич, Ольхович, Оляневич, Онішкевич, Осіпович,
Пилипович, Тишкевич.
-ець оформляв варіант імені людини, щоб виділити її серед інших
Романів і Михайлів у певному середовищі, або ж первісно, у час свого виникнення,
указував на молодий вік особи [6, 114]. Поряд із демінутивною та гіпокористичною
функціями формантові -ець властиве й патронімне значення (Максимець, Собець,
Федонець). Прізвища на -овець могли утворюва-тися від імені чи прізвиська баби
або діда Саме таким чином з’явилися прізвища Якимо-вець < Якимів < Яким,
Ясківець < Ясків < Яско < Ясь.
-ук(-’ук), -чук і -ак(-’ак), -чак. Мовознавці вважають, що утворення із цими
формантами можуть мати демінутивне та патронімічне значення, крім того,
“тільки в українській мові похідні з суфіксом -чук можуть називати синів за
ознакою професії їх батьків і можуть означати молодих спеціалістів”. У степових
селах Херсонщини за допомогою суфіксів -ук(-’ук), -чук утворилися такі
відіменні прізвища: Авдійчук < Авдій (фонетичний варіант імені Овдій).
–енк(-о) утворює прізвища Ільченко, Корнієнко, Семенченко, Ревенко <
Рева.
5) Прізвища, утворені від імен за допомогою суфіксів присвійних
прикметників.
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-ов, -ев, -єв. Прізвища з цими суфіксами первісно були особовими назвами
жінок, похідними від чоловічих іменувань, наприклад: Іванов, Климентов,
Лук’янов, Назаров, Потапов, Сеньов, Харитонов, Яронцев.
-ин/-ін є патро- або матронімними утвореннями й походять від особових імен
людей та прізвиськ основоположників роду [1, 64]. Із суфіксами присвійних
прикметників -ин/-ін утворено прізвища Гальчин, Петрухін < Петруха < Петро.
6)

прізвища,

утворені

від

прикметників. Із проаналізованих

імен

за

допомогою

нами

прізвищ

до

суфіксів
цієї

групи

відносних
можуть

належати: Коханський Лагановський, Левиць-кий Малецький ,Радецький Яніцький.
За нашими спостереженнями, найактивніші у вжитку на час творення
прізвищевих назв були такі чоловічі імена та їх структурні варіанти: Семен
(Семенченко, Семко, Семчук, Семенюк, Семеняк, Сенега, Сень, Сеньов, Сенюк,
Сех), Степан (Степанюк, Степащук, Степко, Степусь, Степчук, Стецюк),
Григорій ( Гринчук, Грицанюк, Грицина, Грищук), Ілля (Гель, Ілечко, Ількевич,
Ільченко), Василь, Данило, Клим, теж служили для утворення прізвищ (Михайлюк,
Назарчук, Климович, Данильченко).
Відапелятивні особові назви відображають народну мудрість, мають
надзвичайну

здатність узагальнити одним словом найтиповіше в людині. В

антропонімах яскраво проявляється характер, дотепність їхніх творців, творчий
дух народу. До прізвищевих основ зі значенням особи належать такі лексикосемантичні групи:
1. Назви осіб за їх внутрішніми властивостями: Бурбела, Бурий (сердитий,
насуплений) Крутигов, Мандрощук, Мудрий, Струсь (дурак) [12, ІV, 220],
Шкарадюк.
2. Назви осіб за зовнішніми ознаками. Діапазон прізвищ цієї групи широкий.
Вони вказують на зріст: Величко, Куцак, Мулявка < мулявка (дрібна риба),
будову тіла: Кулачук, Пузіков, Черевко, Моцак, вади мовлення: Слебік <
слебізувати (в’яло читати або говорити) , Тарарай, Шемчук, зовнішній вигляд:
Гарнистий, Дзюба, Ковтун, Пелех, Плішивий, Щерблюк [20, 597].
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3. Назви осіб за професією, родом діяльності, соціальним станом.
Надзвичайне розмаїття українських прізвищ виявляється у великій кількості
іменувань, які вказують на ремесло, професію; вони містять інформацію про види
промислів,

що

існували

на Херсонщиниі:

деревообробні

ремесла (Бондар,

Бондарук, Колесник, Коліса, Столярук, Теслюк), шевство (Шевчук), кравецтво
(Кравченко, Кравчук), бджолярство (Бортник, Пасічник), ткацтво (Ткач, Ткачук),
тобто ремесла, характерні для сільської
Бляхар,

Гамерник

(працівник

місцевості.

Засвідчені

й

прізвища

металоплавильної майстерні), Шаповалік. В

антропоосновах прізвищ Буйміструк, Войтович, Войтюк, Старостенко – назви
колишньої владної верхівки. Соціальний стан першоносія залишив відбиток у
прізвищах Голінько, Голоюк, Голяк, Корольчук, Убоженко, Хлопук, Цісар. Із
військовою термінологією різних епох пов’язані антрополексеми Гетьманчук,
Пушкаренко, Рекрут.
4. Назви осіб за просторовою й етнічною ознакою. В основах таких прізвищ
міститься інформація про місце проживання або походження предка: у них
відображено етноніми (Волошинський, Литвяк, Молдава,

Чех,

Швед),

назви

окремих регіонів України (Бойко, Гуцу, Забузько, Подолець, Полюх), ойконіми
(Дубенський, Квасовець, Озірський, Павловський, Сокальський, Яворський та ін.).
5. Назви осіб за ландшафтом: Гайовий, Лісовий (імовірно, вони могли
вказувати й на професію сторожа лісу), Надворний, Садовий.
6. Назви осіб за спорідненістю та свояцтвом: Бабенко, Баб’юк, Батюк,
Братко, Братчун, Дідович, Переходько, Приступа, Притула, Притулюк.
Наше дослідження ще раз підтверджує думку дослідників, що прізвищеві
феномени, які стали об’єктом наукового інтересу з другої половини ХІХ ст., є
невичерпним джерелом історико-культурної спадщини народу, уособлюючи не
лише мовні, а й лінгвогеографічні, етнографічні, історичні й інші категорії.
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У статті досліджено

походження та значення фразеологізмів на

позначення невербальної поведінки людини, їх зв’язок з фоновими знаннями
носія мови, з практичним досвідом особи, з культурно-історичними традиціями
народу, що говорить даною мовою, виявлено, що своєю семантикою
фразеологічні одиниці направлені на характеристику людини і її діяльності.
Ключові слова: фразеологічні одиниці, невербальне спілкування, жести,
міміка, поза.
Наші уявлення про невербальне спілкування знаходять відображення в
багатьох фразеологічних зворотах. Про щасливих людей ми говоримо, що вони
«переповнені» щастям або «сяють» від щастя. Про людей, що відчувають страх,
що вони «завмерли» або «закам'яніли», гнів або злість описуються такими
словами, як «лопнути» від злості або «тремтіти» від люті. Якщо люди
нервують, то вони

«кусають губи», тобто почуття виражаються засобами

невербальної поведінки.
Дослідження невербального спілкування як і в лінгвістичному, так і в
психологічному аспектах почалося ще на початку ХХ століття й активізувалося
в

другій

його

Виноградова,

половині

І.Н.

(праці

Горєлова,

Б.М.

Е.К.

Ажнюка, Ф.С. Бацевича,

В.В.

Коляди, В.П. Морозова, А. Піза,

В.І. Супрун, В.А. Табунської та ін.).
Найкращий засіб передачі емоційних переживань є використання мовних
засобів. Однак, комунікація складається не лише з мовленнєвої поведінки
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мовця: існує двостороння передача інформації візуального характеру, котра
виражається невербальною поведінкою, доповнює та підтримує мовленнєву
діяльність. Невербальне знакове оформлення емоцій є переважно мимовільним,
за допомогою жестів, міміки, поз, різних виразів обличчя.
Поняття особистості як суб’єкта відносин і свідомої діяльності пов’язане з
індивідуальними особливостями людини, з характером суспільних відносин та
її соціальних переконань, що відтворює свій внутрішній світ в поведінці та
ставленні до інших людей.
Багато вчених у своїх роботах розглядали фразеологічну мікросистему
«Поведінка людини», серед них Б.М. Ажнюк, В.В. Виноградов, Е.К. Коляда,
О. Селіванова.
На основі аналізу структурно-граматичних класифікацій і дослідженого
матеріалу виділяємо у фразеологічній мікросистемі «Поведінка людини» дві
групи фразеологічних одиниць: 1) фразеологічні одиниці, співвідносні за своєю
будовою зі словосполученнями; 2) фразеологічні одиниці, які структурно
організовані за моделями речення.
Фразеологічні

одиниці,

співвідносні

за

своєю

будовою

зі

словосполученнями (двокомпонентні): витрясти душу, відбити бебехи, дерти
шкуру, забрати вінок, заткнути пельку, ламати хребет, надсадити печінки,
наставити ріжки, перемелювати кісточки, перервати горлянку, полічити
ребра, розпалювати хіть, розсівати розпусту, смоктати кров тощо;
вкоротити язика, давати копоті, дати жару, дати хльосту, додавати перцю,
докладати воза, надавати носаків, накручувати хвоста, напускати туману,
підгорнути хвоста, позбутися вінка, покласти трупу, просити руки, утерти
маку тощо; важити головою, крутити хвостом, мацати очима, обкладати
киями, пити запоєм, плескати язиком, подіяти з собою, покінчити з собою,
покласти трупом, посвятити лозиною, різати ножем, упертися на своєму
тощо.
Трикомпонентні фразеологічні одиниці: варитися у власному соку,
вирвати з обіймів смерті, відчепити з гачка смерті, заливати лихо горілкою,
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звести рахунки з життям, зробити з мухи слона, кивати пальцем у чоботі,
накрити мокрим рядном, намазувати п’яти салом, напутити на добру
стежку, наставляти на добре пуття, наставляти на добрий розум, носити
воду решетом, переливати з пустого в порожнє, пускати ґедзики очима,
утопити в ложці води, ширяти у безхмарному просторі тощо; вижимати всі
соки, вимотувати всі кишки, вирвати серце з грудей, встромляти свого носа,
ганятися за двома зайцями, гнути свою лінію, жити своїм розумом, засвітити
свічки в очах, знати своє місце, накладати на себе руки, пекти в самі печінки,
переселити на той світ, полоскатися у горілці і винах, приймати на себе удар,
пускати очі під лоб, скрутити собі в’язи, товкти воду в ступі, тримати своє
слово, убити собі в тямку тощо;
Чотирикомпонентні: дати дулю через кишеню, іти по лінії найменшого
опору, ловити рибку в каламутній воді, піти на дно раків ловити, пустити собі
кулю в голову, решетом у воді зірки ловити, тримати свій язик на припоні
тощо.
Фразеологічні одиниці, структурно організовані за моделями речення, на
позначення поведінки людини є непродуктивними. Наведемо окремі приклади:
1.

Фразеологічні

одиниці,

структурно

організовані

за

моделями

за

моделями

односкладного речення: заціпило рота, збито з пантелику тощо.
2.

Фразеологічні

одиниці,

структурно

організовані

двоскладного речення: аж жижки трясуться, охота розбирає, спокуса посіла,
тільки пелехи летять тощо.
3. Фразеологічні одиниці, структурно організовані за моделями складного
речення: плавати, як сир в маслі, показати, де раки зимують, показати, на
чому горіхи ростуть тощо.
Л. Самойлович поділяє думку Т. Черданцевої, що ідіоми, в основі яких
лежить опис жесту, реакція внутрішніх органів і частин тіла на зовнішні
подразники,

об'єднуються

в

групу

кінетичних

фразеологізмів,

які

є

семантичними дериватами невербальних одиниць. Семантично вони беруть
свій початок саме від жестів як кінетичних знаків. У «Фразеологічному

263

словнику української мови» виявлено багато фразеологічних одиниць, в
основі яких лежить жестовий чи мімічний рух, положення тіла.
У процесі спілкування жести стають дієвими і свідчать про вияв людських
думок, емоцій, переживань, почуттів. Фразеологічні одиниці, в основі яких
лежить жест, де одним із компонентів виступає назва тіла людини, що бере
участь у відповідній дії-називаються некомбінованими. Наприклад:
а) голова: битися головою об стіну, встромити голову в петлю, голова іде
обертом, дерти голову, кивати головою, кидатися сторч головою, опускати
голову, піднімати сунути свою голову в ярмо, схиляти голову, хилити голову;
б) ніс: вернути ніс, відвертати ніс, встромити свого носа, дерти носа вгору,
кирпу гнути, піднімати носа, піндючити ніс, повісити носа;
в) руки та їх частини: битися об поли руками, вдарити по руках, взяти в свої
руки, держати в кулаку, з простягнутою рукою, затиснути в кулак, йти рука
об руку (по життю), комбінація з трьох пальців, махнути рукою на все,
пальцем не ворухнути, простягнути руку допомоги,
г) ноги та їх частини: викинути колінця, виписувати кренделі ногами, встати з
колін, встати на ліву ногу, кульгати на всі чотири ноги, ходити на пальцях.
Фразеологічні одиниці, у яких кілька компонентів виступають назвами
органів тіла людини, які беруть участь у відповідній дії, що відбувається в
процесі жестикуляції, називаються комбінованими.
При цьому компонентами виступають різні частини тіла, а саме: голова,
плечі, руки, ноги: бити себе в груди кулаком, брати голову в руки, брати ноги в
руки, ввібрати голову в плечі, взяти вуха в руки, відбивати руками й ногами,
відхрещуватися ногами й руками, вчепитися руками й зубами, тикати пальці в
очі;
Фразеологічні одиниці, у яких відсутній компонент – назва органу тіла, за
допомогою якого здійснюється той чи інший жест, а сам процес лише вказує на
його участь: ані відхреститися, ані відмолитися, вказувати на двері, водити за
чуприну, вхопитися за пояски, в'юном витися, давати гарбуза, давати
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горобцям дулі, зняти капелюх перед кимсь, один від одного недалеко
відскочив, стукати у двері, указати на двері;
Фразеологічні одиниці, у яких одним компонентом є назва органу тіла,
який бере участь у жестикуляції, а другий компонент відсутній, хоча сам
процес вказує на його наявність. Наприклад: аж за боки хапатися, бити себе в
груди (кулаком), брати за в'язи, брати за горло (за горлянку), брати (схопити)
за зябра (за жабри), братися за барки, братися (хапатися) за голову, вдарити
по носі, взяти дулю під ніс, взяти за карк (за в'язи), взяти ноги на плечі (в руки,
за пояс), вхопитися за голову, вчепитися в горлянку, гладити по спині, давати
дулю під ніс, погладити по голівці, погладити по спині, почесати спину,
притягувати за волосся, рвати на собі (на голові) волосся, сідати на голову,
скребти голову, стукати в голову, тикати під ніс.
Невід’ємним елементом невербального спілкування вважається міміка.
У «Фразеологічному словнику української мови» виявлено значну кількість
фразеологічних одиниць, що відображають мімічні рухи людини, за допомогою
яких передаються різноманітні відтінки почуттів, ставлення до навколишнього.
Наприклад: братися зубами, вибивати зубами чечітку (третяка), вискалити
зуби, дути губу, зціпити зуби, клацати зубами, копилити губу, кривити губи,
кусати губи, надувати губи, облизувати губи, показувати зуби.
В українській мові багато фразеологічних одиниць,що передають внутрішній
стан людини за допомогою очей:бити в вічі, блимати (бігати, блудити) очима
(поглядом), бісики грають (іскряться, горять) в очах, витріщити очі (баньки),
відводити очі, водити очима, закрити очі на що-небудь,робити великі
(величезні, круглі, страшні) очі, ховати очі.
Велике значення для передачі та сприйняття інформації надається погляду.
Наприклад: відводити погляд, відкрито глянути в вічі, глядіти в вічі, глянути
збоку, дивитися бісом, кинути погляд, не відривати погляду, не
зводити погляду, оббігти поглядом, поглядати з-під лоба, поглядати згори,
поглядати скоса.
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Одним із активних елементів відображення міміки є брови. У
«Фразеологічному словнику української мови» зафіксовано низку таких
фразеологічних одиниць: брови полізли на лоба, і бровою не моргнути, і вусом
(бровою) не вести, хоч би бровою моргнув, хоч би бровою повів.
Одним із показників відображення людських емоцій і почуттів є пози.
Серед фразеологічного складу української мови фразеологічних одиниць,
основою для творення яких є положення тіла людини, виявлено незначну
кількість. Наприклад: бити лобом об землю, бити поклони, вдарити чолом,
вклонятися чарці, вклякнути на місці, гнути спину, гнути хребта, лобом об
землю, лягати до ніг, перевертатися з ніг на голову, підпирати плечима стелю,
поставити з ніг на голову, припасти до ніг, рачки лазити, спиратися на плече,
стати на близьку ногу, сховатися за чужу спину, упасти в ноги, упасти на
коліна, ходити догори ногами, ходити на головах.
Фразеологізми є яскравим вираженням невербальної поведінки людини.
Їхнє походження відбиває культурно-історичний світ народу,передає його
традиції та мовне багатство.
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The article examines the origin and meaning of the phraseology to describe
nonverbal behavior, their relationship with the background knowledge of a native
speaker, with practical experience of the person with cultural and historical traditions
of the people that speaks this language, found that their semantics phraseological
units focused on characterization man and his work.
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ДО ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ ТВОРЕННЯ ОБРАЗІВ У ІНСЦЕНІЗАЦІЇ
«УТОПЛЕНА, АБО РУСАЛЧИНА НІЧ» М. СТАРИЦЬКОГО
Ж. Василенко
Науковий керівник: к.філол.н. Немченко Г. В.
Кафедра української літератури
Херсонський державний університет
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Досліджували особливості творення образів у інсценізації «Утоплена, або
Русалчина ніч» М. Старицького у порівнянні з твором М. Гоголя «Майська ніч,
або Утоплена».
Ключові слова: етнографічно-побутова драма, фольклорні традиції,
народна пісня, народнопоетичні засоби, монолог, діалог
Як творчість, так і сама мистецька особистість М. Старицького є
надзвичайно важливими для українського драматургічного дискурсу. У циклі
занепадів

і

відроджень

національного

театру

митець

фактично

стає

визначальною та визначною фігурою.
М. Старицький тонко відчував драматичні можливості, закладені в
прозових творах. Він завжди безпомилково вибирав для інсценізації найбільш
виграшні джерела. Про це яскраво свідчить одна з найкращих інсценізацій
повісті М. Гоголя «Майська ніч, або Утоплена», що була здійснена в 1881 році.
Жанр нового твору, що дістав назву «Утоплена, або Русалчина ніч», був
означений як «оперета в 3-х діях, 4-х картинах. Лібретто по Гоголю» [6].
Музику до неї написав М. Лисенко. Вперше «Утоплена» була поставлена
1884 року в Харкові трупою М. Старицького. У спектаклі були зайняті кращі
сили

театру:

М.

Кропивницький,

М.

Заньковецька,

М. Садовський,
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П. Саксаганський, С. Барілотті-Садовська. Про успіх прем’єри згадував сам
Старицький: «Лысенко оставил на время «Тараса», исполнение которого
требовало серьёзных оперных сил, и стал писать для народившейся труппы в
более лёгкой форме классическую оперу «Утоплену», для которой либретто я
немедленно написал по Гоголю. К осени эта опера была готова. Музыка как
нельзя более удалась Лысенку; сохраняя колорит народный, она передаёт весь
поэтический лиризм этой майской ночи…» [3].
Драма «Утоплена» створена на основі багатьох фольклорних традицій
українського народу, що й позначилося на специфіці творення образів.
Цікавим дійством п’єси є свято русалчиного великодня, окремі моменти
якого автор гармонійно вводить у канву драми, не порушуючи його динамічної
дії, а також залучає близьку до обряду сцену народної гри у ворона. Мотиви
реального

народного

життя

переплетені

з

мотивами

ірреальними.

У

відповідності з романтичним колоритом повісті драматург змальовує міфічних
істот — русалок та окремі моменти з їхнього життя. Характерна жанрова ознака
п’єси — щедре використання фольклорного матеріалу, зокрема народних
пісень.
Новаторський характер п’єси полягає в тому, що драматург надав
традиційним образам виразного соціального забарвлення. Ідучи за традиціями
українського народного театру, М. Старицький вніс у лібретто пісенні й
розмовні сцени, за допомогою яких «досягаються драматизм, невимушеність,
правдивість» [3]. Він вводить у структуру п’єси й нові епізоди, які краще
висвітлюють сюжетні лінії. Для інсценівки характерні яскраво виражена
напруженість діалогу, динамічне розгортання подій.
Одним із засобів характеристики образів є пісенний матеріал. Пісні, як
народні, так і написані М. Старицьким, не виглядають у п’єсі вставними
номерами, а органічно вплітаються в дію. Більшість його пісень важко
відрізнити від народних, бо автор майстерно володів засобами фольклору. З
пісні М. Старицький «брав мотиви, образи, ідеї, поетику, часто вмонтовував її в
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художню тканину п’єси, щоб вияскравити переживання, прагнення героїв, їх
ідеали, обставини життя тощо» [7].
У повісті «Утоплена» виконується тільки три фрагменти пісень. А тим
часом у п’єсі Старицького, написаній на сюжет Гоголя, вони лунають часто,
причому доречно, у згоді з обрядами. В одних випадках вони розкривають
поетичний характер обряду, свята, а в інших виражають душевні переживання
героїв.
П’єса «Утоплена, або Русалчина ніч» починається піснею «Туман
хвилями лягає», а закінчується піснею «Слава нашим молодятам», нагадуючи
своєю будовою, за спостереженням О. Шубравської, «Наталку Полтавку»
І. Котляревського. Дослідниця зазначає, що «схожі ці п’єси і щедрістю пісенних
партій, які безпосередньо пов’язані з розгортанням сюжету» [7]. Серед
авторських пісень в опереті звертає на себе увагу пісня «Ніч спускається
місячна, зоряна», яка стала популярною народною піснею з варіантом у
першому рядку: «Ніч яка, господи, місячна, зоряна».
Для оперети «Утоплена» характерна система персонажів, що відповідає
етнографічно-побутові драмі, а саме:

закохані пари, батьки, лиходії,

посередники. Окремі з дійових осіб виконують подвійні функції.
Загалом М. Старицький зберіг систему образів, виведену М. Гоголем,
хоча збільшив число дійових осіб. Деякі персонажі, що лише згадувались у
повісті, отримали імена. Гоголівський «плечистий і огрядний парубок, що
вважався першим гультяєм на селі» отримує ім’я ― Миколи, винокур ―
Явтуха. Для поглиблення конфлікту митець додає до гоголівських героїв новий
персонаж ― Горпину.
Горпина ― традиційний образ в українській літературі. Лірична пісня
найкраще розкриває загальний психологічний стан героїні, посилює емоційне
напруження дії.
Ця жінка має досить типову для свого часу долю: сирітське дитинство,
поневіряння в наймах, шлюб без любові, бо ніхто не питав її згоди, а потім
молода вдова, бо чоловік, якого забрали в солдати, загинув: «Он як весело
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співають, а я веселощів і не знала» [6]. Горпина живе в Голови, мусить його
слухати, але боїться, що він «жениться вдруге, то зараз мене в потилицю та за
двері» [6]. Горпина ні від кого не шукає щирості. ЇЇ характер, настрій, мрії,
скарги на свою гірку долю розкриваються в піснях: «Ой вийду ж я на моріжок, /
Гляну я на поле, / Та спитаю де блукаєш, / Темна моя доле? / Чи у панів у
світлиці, / На шовках, єдвабах? / Чи у шинку за припічком, / На золотих
лавах?..» [6].
Важливу роль для розкриття внутрішнього світу героїні відіграють
монологи. Наприклад, коли Горпина дізналась, що Голова залицяється до Галі,
то обурилась цьому неподобству: «Ах ти, сибірний дід, бендзеокий гемон! Бач,
куди потетюрився? З молодою дівчиною хоче єднатись! Чуло моє серце, що за
цим ідолом затинку не буде! <…> Стій же! Наскребу я тобі моркви!..» [6].
Зберігаючи сюжетну лінію: Голова ― Галя, драматург вводить нову, пов’язану
з розкриттям образів Горпини й писаря, вони, тісно переплітаючись одна з
одною, сприяють стрімкому розвитку дії.
Зображуючи Голову, М. Старицький вдається до комедійних ситуацій, в
яких характер персонажа розкривається найповніше через змалювання
сукупності подій, що з ним відбуваються. Коли йому щось не подобалось або
не хотілось чути, то прикидався глухим: «Хоч убий, ― нічогісінько не
чую» [6]. Він хотів заборонити пісні, бо вони заважають «вільно значному люду
уночі ходити» [6]. Цим підкреслюється його пиха: «Потому ― неабияке і
начальство, а Голова!! Та ще й який Голова? Ще колись покійну найяснішу,
блаженної

пам’яті,

Катерину,

возив!

Одно

слово

―

саму

величню

царицю!..» [6]. Ці слова він повторює досить часто.
Характеризують Голову й інші персонажі. У подібних випадках точка
зору автора передається іншим дійовим особам (Каленику, Левкові, писареві).
Каленик ― сільський п’яниця, та й той не любить Голову: «Ну, Голова ― а я
сам собі Голова! Присягай богу, бий мене сила божа, ― я й сам собі
голова» [6]. Так, Левко обурюється з приводу того, що Голова «верховодить
нами, мов гетьман, дере з кожного шкуру, та ще й дівчат чіпа» [6].
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Пісня служить розкриттю характерів героїв. Автор майстерно
поєднує ліричні та гумористичні ситуації. Наприклад, ситуація з Калеником:
«Коли б мені зранку / Горілочки шклянку, / Тютюну та люльку, / Дівчину
Ганзульку: / Горілочку пив би, / Люлечку курив би, / Дівчину Ганзульку / До
серця тулив би!» [6].
Через пияцтво Каленик заходить до чужої хати, чим і зумовлено комізм
ситуації. Так, Левко намовляє хлопців подразнити Голову: «А в нашого Голови,
Голови / Нема клепки в голові, в голові! / Ой набий, бондаре, стальовий обруч! /
Спар його, бондаре, з шапки до онуч!» [6].
Образи Левка і Галі індивідуалізовані, зображені в побутовому та
соціальному плані. Щирість переживань закоханих гармонує з картинами
прекрасної української природи, які в драматичному творі розкриваються через
діалоги персонажів. Левко з ніжністю звертається до Галі: «Не тремти, моя
червона калинонько! Пригорнись, притулись до мене і нікого не бійся! Ти
знаєш, що мені тяжко не бачити тебе й хвилину…» [6].
Ритмомелодика народної пісні відчувається в діалогах закоханих. Левко
і Галя у пісні розкривають бачення свого майбутнього. Левко бажає «Садочка,
віночка побіля хати; Ставочка, млиночка на край гребельки, Гаю хоч трішечки,
шматок земельки». На це Галя відповідає: «Не квапся, серденько, на ті маєтки,
Проживем і без них вік веселенькі! Багатство і бідність ― то божа воля; Не в
грошах, мій милий, щастя і доля, А в щирій правдоньці, в вірнім коханні, У
праці невгамовній, в спільному дбанні!». Левко: «Ой правда ж, зіронько моя
єдина, Подаруй мені ти сокола-сина; Тоді я зрівняюсь з багатирями, тоді вже
буду я пан над панами!» [6].
Драматург підкреслює моральну чистоту взаємин Левка та Галі, що
зливаються з цілісністю натури, яка притаманна народному характеру.
Щасливому одруженню закоханих допоміг лист писаря: «Наказ Голові Явтуху
Макогоненку. Одібрали-сьмо відомсть, що ти, старий дурню, замість того, жеби
давні недоїмки збирати та лад на селі держати, ― дурієш і кохаєшся у
паскудстві… А задля того наказується тобі зараз же одружити твого сина,
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Левка Макогоненка, з козачкою ж таки з вашого села, Ганною
Петриченковою…» [6].
Образ Левка протиставляється Миколі. Адже Микола ― гультяй, якому
«нудно, коли не напустуєш досхочу, не підстроїш якої каверзи! Буцім бракує
чогось, мов загубив шапку чи люльку, мов не козак» [6]. А Левко не хоче
гуляти, йому обридло байдикувати: «Та як і вам не очортіє цілісіньку ніч турів
ганяти та хрещений люд лякати <…> Лягайте краще спати!» [6].
Колоритно в п’єсі також зображена постать писаря, що виконує функції
і посередника, і коханця. У повісті М. Гоголя писар не відіграє самостійної
ролі, він ― один із представників сільського начальства, проти якого
спрямовано протест молоді. В інсценізації ж М. Старицького образ цього
крючкотворця виписаний детально, яскраво. Прагнення писаря заслужити
прихильність Горпини і рухає дію п’єси: «Не казав я, моя пупонько, що у мене
всякоє діло осьде! (Показує кулак) <…> Потому, ― він Голова тільки для
прохворми, а настояний Голова ― я! Усякою справою орудуємо, знаємо. З
якого кінця зайти і куди налягти, моя пупонько!...» [6].
Образи

постають

у

процесі

самоусвідомлення,

самовираження.

Прерогатива етнографічного та фольклорного матеріалу визначили загальну
тональність, специфіку творення образів інсценізації «Утоплена, або Русалчина
ніч» М. Старицького.
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У статті аналізуються архетипні та фольклорні метафори у поезії Василя
Стуса, зокрема творче індивідуально-авторське переосмислення традиційного
трактування цих тропів поетом-шістдесятником.
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Творчість Василя Стуса – непересічне явище не лише української, а й
світової літератури. Митця одностайно називають одним із найвизначніших
поетів XX століття, відзначаючи самобутність митця на рівні сучасного
поетичного мислення, широкий діапазон проблематики його поезій.
Проте існує аспект, якому порівняно менше уваги приділяли науковці –
це питання про засоби образності у поетичному доробку Василя Стуса.
Образність як здатність передавати загальне через одиничне

досягається

цілою низкою мовних прийомів. Образ становить конкретну реальність і тому
здатний збуджувати, збагачувати свідомість і почуття читача, викликати
яскраві асоціації, роздуми, емоційні переживання. Образність досягається
перенесенням значень слів (метафоризація) та іншими засобами (ритміка,
мелодика, алітерація). Мовні одиниці, вжиті у переносному значенні з метою
створення образу, називають тропами. Тропи використовуються в усіх стилях
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мови, проте питома вага їх неоднакова. У художньому стилі вони найбільш
вживані, оскільки виконують зображальну та естетичну функції.
Мовотворчість
функціонують

у

поетів-шістдесятників,
їхніх

поетичних

зокрема

текстах,

метафори,

виявляючи

що

особливості

світобачення, моделювання світу, творення індивідуальної мовної картини
світу, досліджувалися у працях таких лінгвостилістів, як Сологуб Н.,
Єрмоленко С., Мацько Л., Пустовіт Л., Панько Т.,

Сидяченко Н.,

Ставицька Л., Сюта Г., Пустовіт Л., Калашник В., Шевченко Л., Слухай Н.,
Тищенко О., Кравець Л. та ін.
Особливо цікавим феноменом щодо використання тропів та стилістичних
фігур з-поміж доробку поетів-шістдесятників виступає творчість Василя
Стуса. Серед усіх засобів образності його лірики найбільшу увагу привертає
метафоричність мислення, що по-особливому впливає на сприйняття
поетичних творів письменника.
Відсутність

окремих

наукових

праць,

присвячених

дослідженню

метафори у поезії Василя Стуса та необхідність детального вивчення
означеної проблеми й визначають актуальність нашого дослідження.
Метою статті є аналіз особливостей вживання та інтерпретації семантики
архетипних і фольклорних метафор у поезії Василя Стуса.
Метафора (від гр.metaphora – переміщення, віддалення, перенесення) –
вид тропів, побудованих на основі вживання слів та виразів у переносному
значенні [4, с. 328]. За граматичним вираженням метафор серед них виділяють
кілька типів: субстантивні, атрибутивні, дієслівні, комбіновані [4, с. 332].
Арутюнова Н.Д. зауважує: “Архетипна метафора як релікт універсальноколективних начал людської психіки та образ етноміфологічного канону має
значно

вищий

ступінь

функціональності

в

художньому

тексті,

ніж

індивідуально-контекстуальний троп. Бо вона володіє потужним сугестивним
зарядом – інтенцією вражати, навіювати, захоплювати” [8, с. 14].
Досить часто, поряд з індивідуально-авторськими, архетипні метафори
відіграють значну роль у створенні образності. Нами виявлено їх і у творах В.
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Стуса, але завдяки оригінальному стилю письменника, навіть архетипні
метафори набувають у нього індивідуального відтінку. Наприклад: На
колимськім морозі калина / зацвітає рудими слізьми. / Неосяжна осонцена
днина, / і собором дзвінким Україна / Написалась на мурах тюрми [7,
с. 356].У цьому уривку структури калина зацвітає рудими слізьми та собором
дзвінким написалась Україна, що виникли на метафоризації форм орудного
відмінка мають атрибутивно-субстантивну семантику, а образи калини та
собору є архетипними.
У вірші “Сто років як сконала Січ” використана дієслівна метафора
сконала Січ, у якій образ Січі є архетипним: Сто років як сконала Січ, / Сибір.
І соловецькі келії, / і глупа облягає ніч / пекельний край і крик пекельний... [7, с.
81].
У

вірші

“Початок

творчості”

автор

послуговується

дієслівними

метафорами вода застигла, сонце відтремтіло, хата попливла, в яких
архетипними є образи води, сонця, хати. Наприклад:Вода застигла. Сонце
відтремтіло. / Дитинство загубилось серед дня. / Той день – марудний день!
Забатожіли, / Завирували, пролились шляхи, / І рідна хата попливлаза
плотом...[7, с. 50].
Вагомим у творчості не тільки В.Стуса, а і інших письменників є
архетипний символ води. “Вода – джерело життя, одна з основних стихій
Всесвіту, символ жіночого начала в природі, животворної матерії” [3, с. 56].
Вода народжує й омиває світ, очищає його, робить гарним. До основних
компонентів символічного значення лексеми вода Кононенко В. відносить:
життя, час, життєдайність, очищення, здоров’я, чистота, молодість, життя,
забуття, небуття, смерть [2, с. 57]. У цій поезії образи води і сонця
символізують плин часу. Вони є нейтральними та не несуть абсолютно
позитивного чи негативного смислового навантаження. Використавши ці
образи у дієслівних метафорах, автор досяг єдності їх з іншими образами
вірша, цілісності та гармонійності загальної поетичної картини.
Архетип хати, свого дому, домівки, своєї праці також впливає на
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світоглядні орієнтири людини. Для українців хата – це не лише житлова будівля,
вона – сімейний затишок, родинне гніздо, яке доглядали і прикрашали, куди
прагнули повернутися з життєвих доріг [5, с. 26]. Архетипні образи сонця і
води функціонують у більшості метафор В.Стуса. На відміну від архетипних
метафор вода застигла, сонце відтремтіло, у поезії “Початок творчості”,
образ сонця символізує дім, а образ води – кров. У цьому творі символ води
має цілком негативне значення.
У вірші “За мною Київ тягнеться у снах” автор використовує дієслівну
метафору прослалася дорога, розгорнені метафори сива мати височіє в снах,
лунає в сонці стежка, лунає тупіт у степах, що містять у собі архетипні
образи дороги, матері, стежки, сонця, степу: Прослалася дорога – вся в снігах,
/ і простори – горбаті і безкраї – / подвигнуть розпач. О, мій рідний краю, /
ти наче посаг мій – у головах. / І сива мати височіє в снах. / Рука її кістлява,
наче гілка / у намерзі. Лунає десь гагілка, / і в сонці стежка. Й тупіт у
степах [7, с. 281].
Зустрічається в архетипних метафорах у доробку В.Стуса й образ сльози.
Так, сльоза є символом помсти у дієслівній метафорі тота сльоза тебе
іспопелить у циклі “Трени М.Г.Чернишевського”, у вірші “Народе мій, коли
тобі проститься”: Тота сльоза тебе іспопелить, / і лютий зойк завруниться
стожало / ланами й луками... [7, с. 228].
У поезії “Довкола мене цвинтар душ” автор використовує дієслівну
метафору бреду в сльозах,де образ сльози означає розчарування, крах
надій:Довкола мене – цвинтар душ / на білім цвинтарі народу. / Бреду в
сльозах. Шукаю броду. / Над вишнями літає хрущ... [7, с. 363].
Досить частотним у творчому доробку Василя Стуса є архетипний образ
дороги. Взагалі цей образ символізує життєвий шлях. У складі архетип них
метафор його семантика набуває різноманітних відтінків. У поезії “Уже Софія
відструменіла...”: Благословляю твою сваволю, / дорого долі, дорого болю [7, с.
320] образ дороги, у складі двочленної іменникової метафори символізує біль
та долю.
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У вірші “Вимріяна і жива донині...” зі збірки “Час творчості” автор
використовує розгорнену атрибутивно-субстантивну метафоричну структуру,
де архетипний образ дороги символізує шлях у небуття: Сто доріг, мов змії,
розплатались в тисячі незвіданих розлук... [7, с. 137]
У поезії “Сумні і сині, наче птиці...” Стус вживає дієслівну метафору
напростувалася їм путь, де образ дороги сигналізує про наближення тяжкої
долі, життєвих негараздів:Напростувалася їм путь – / спадна, укотиста,
узвізна, / і вже гряде година грізна, / і сурми доль в сто горл ревуть [7, с. 203].
Розгорнена дієслівна метафора у темінь сну занурюється шлях, з
однойменної поезії, також символізує дорогу у небуття, порожнечу: У темінь
сну занурюється шлях. / Все вище й вище засягають води / терпкого
забуття. Все ближчий край. / Дивлюся в порожнечу днів і літ... [7, с. 221].
У творі “Немов крізь шиби, кроплені дощами...” у загальномовній
дієслівній метафорі відкриється путь архетипний образ дороги є символом
надій і сподівань: Покірні тузі, образи пливуть, / тремтять, мов струни,
кроплені сльозою. / Промов же, Україно, за котрою / із загород відкриється
нам путь? [7, с. 225].
У поезії “Дякую, Господи, – чверть перейшла” автор використовує
генітивну архетипну метафору дорога проваль, де образ дороги знов
символізує розчарування, розлуку, знищення надій: О, прощавайте! Не
стрітись удруге. / Ти всеспадна вже, дорого проваль! [7, с.265-266].
Навколо архетипу вогонь в українській мові сформувалося досить
символічне коло: ватра, вогнище, полум’я, блискавка, іскра, смолоскип, свічка.
Символ вогню – як уособлення життя, ідеї буття і родинного затишку,
чудодійної сили очищення від усього поганого, непотребу, як засіб
протиставлення світла темряві, як торжество перемоги світлих сил над
темними і разом з тим як страшної пожираючої сили – широко
використовується в стилістиці української мови [1, с.13]. Про це свідчить вірш
В.Стуса, в якому слово вогонь використано з кількома значеннями. Наприклад,
у поезії “Осліпле листя відчувало яр...”, автор використовує архетип вогню у
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складі дієслівної метафори як символ страшної пожираючої сили, негативного
відтінку цьому значенню надають лексеми гудів і струнчив, проте епітети
рівний та голубий в певній мірі нейтралізують роль цього образу: У лісі рівний
голубий вогонь / гудів і струнчив жертвенні дерева... [7, с. 42].
У поезії “Два вогні горять...” автор використовує архетип вогню у складі
дієслівної метафори зі значенням світла. Містичного значення автор надав
цьому образові, використавши для його кількісної характеристики символічну
цифру

два:

Два

вогні

горять,

/

з

вітром

гомонять,

/

а в високім небі / два сонця стоять [7, с. 209].
Архетипний символ кров пов’язаний з найважливішими етапами в житті
людської цивілізації і подіями в житті кожної людини: народження, травми,
війна, помста, жертви, смерть, мир. Кров є ознакою життя. Проливати її –
означає стояти на межі життя і смерті, на межі крайніх сил. Кров здавна була
невід’ємним атрибутом жертвоприношення, заклинань і клятв, помсти за
кривду, мучеництва, примирення, спокути. Українська мова має багато виразів
– стилістем, що реалізують архетипний символ кров: проливати кров за рідну
землю, кров’ю боронити, кров’ю полита земля, захищати до останньої краплі
крові, пити кров (з когось), упитись кров’ю та ін. [1, с. 13]. Використовуючи
у поетичній мові цей символ, В.Стус надає йому своєрідного значення.
Наприклад, у поезії “За літописом Самовидця” автор вживає архетип крові у
складі дієслівної метафори, де завдяки лексемі наточать надає йому
негативного відтінку: Паси з вас наріжуть, натешуть на гузна вам палі / і
крові наточать – упийтесь пекельним вином [7, с. 207].
У поезії “У темінь сну занурюється шлях...” автор використовує архетип
крові у складі дієслівної метафори. У даній поезії цей символ В.Стус асоціює з
волею та свободою, що незабаром прокинеться і надає йому цілком
позитивного відтінку: Склепи ж повіки. Віщу таїну / спізнати серцем, духу не
згубивши, / і кров, що рветься з голосних аорт, / погамувати – мабуть, не під
силу / нікому з нас... [7, с. 222].
Варто наголосити на тому, що при трактуванні одного і того ж
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архетипного образу, автор намагається вживати його у складі різних за
граматичним

та

стилістичним

значенням

метафор:

іменникових,

атрибутивних, атрибутивно-субстантивних, дієслівних, розгорнених, різких
тощо.
У залежності від семантичного значення лексем, що входять до складу
цих метафор, автор має змогу по-різному трактувати той чи той символ.
Проте з усіх архетипів найчастіше у творчості В.Стуса зустрічається
архетип душі. Дія цього архетипу полягає в тому, що кожен чоловік відчуває в
собі присутність жіночої фігури, яка виявляє той чи інший характер залежно
від особистого досвіду індивіда у спілкуванні з жінками. Жіноче для чоловіка
– це завжди дещо інше, дивне, таємниче, небезпечне. Несвідома жіноча фігура
протистоїть чоловічій свідомості як представник іншого для чоловіка світу.
Певною мірою душа є мостом, який пов’язує свідоме та несвідоме.
У віршах Стуса архетип душі має різне стилістичне забарвлення.
Наприклад:
1.

Присмеркові сутінки опали, / Сонну землю й душу оплели…

…Хай руками, / хай на ліктях, поповзом – дарма / душу хай обшмугляю
об камінь – / все одно милішої нема…[7, с. 56].
2.

Моя дорога догоряє, / спрагою жолобиться душа... [6].У першому

уривку автор використовує розгорнені метафори сутінки душу оплели та душу
хай обшмугляю об камінь. У першому випадку метафора має нейтральне
стилістичне значення, у другому – негативне, що досягається за допомогою
лексем обшмугляю та камінь.У другому уривку поет вживає розгорнену
метафору, що має негативне маркування, чому сприяють лексеми спрагою та
жалобиться.
3.

Обрушилась душа твоя отут, / твоїх грудей не стало половини... [7,

с. 189].У цьому уривку дієслівна метафора обрушилась душа має негативне
стилістичне значення. Цього ефекту автор досягає за допомогою лексеми
обрушилась та наступної метафори твоїх грудей не стало половини.
У наступних уривках автор використовує метафоричну конструкцію душа
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ласкава, наче озеро та трохи синім віддає та дієслівну метафору душа
вдивляється. У першому випадку ми можемо відзначити цілком позитивну
конотацію метафори, завдяки епітету та порівнянню, що входять до складу
метафоричної конструкції (ласкава, наче озеро), у другому – негативну.
Душа ласкава, наче озеро, і трохи синім віддає [7, с. 190].
Вдивляється у проруб край світів / душа твоя, зайшовшись начуванням...
[7, с. 192]. Автор вживає архетип душі в основному у складі дієслівних
метафор. Стилістичного забарвлення цьому символу надають дієслова,
дієприкметники, іменники, прикметники.
Зустрічається у творчості В. Стуса й чимало народнопоетичних або
фольклорних метафор. Мацько О. та Сидоренко Л. вважають, що серед
одиниць кожного рівня мови є такі, що мають додаткову фольклорну
конотацію, наприклад: алітерації й асонанси звуків, суфікси пестливості й
ласкавості, відмінкові форми орудного відмінка, порівняння, постійні епітети,
метафори, синтаксичні паралелізми та інше [4, с. 134]. До виразних
фольклорних засобів належать фольклорні синонімічні ряди: взаємозамінні
слова, словоформи, синтаксичні конструкції діалектного, фольклорного й
літературного походження, що функціонують у різних часово-просторових
варіантах фольклорного твору [4, с. 138].
Народнопоетичний
традиційних

колорит

фольклоризмів,

що

створюється
є

паралельним

метафоризованими

вживанням

конструкціями,

епітетами, наприклад, у В.Стуса: …спів калиновий піниться над водою – /
тільки тобою, тільки тобою… [7, с. 202].
Серед народнопоетичних метафор В.Стус надає перевагу використанню
таких фольклорних образів, як образи зозулі, тополі, вітру, солов’я, коня та
інших.
У поезії “Чотири вітри – полощуть душу…” автор використовує
фольклорно-символічний образ чотирьох вітрів, вживаючи його у складі
дієслівної метафори:Чотири вітри полощуть душу, / у синій вазі стеблина
яра. / у вирві шалу, в світ-завірюсі / чорніє безум хитай-води...[7, с. 230].До
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того ж інтенсивність експресії у цій поезії виявляється у використанні автором
фольклорних редуплікацій на зразок: світ-завірюха, хитай-вода.
Образ чотирьох вітрів, письменник-шістдесятник використовує й у інших
поезіях. Наприклад, у вірші “Немов крізь шиби, кроплені дощами...” автор
вживає дієслівну метафоричну конструкцію сурмлять у ріг чотири вітри в
полі: Сурмлять у ріг чотири вітри в полі / і, ніби криця, сталяться жалі [7,
с. 225].
Інколи В. Стус використовує декілька народнопоетичних образів в одній
поезії: На тихі води і на ясні зорі / паде лебідка білими грудьми...
/ ...там, де копита коня вороного / розбризкують геть ярі іскри, одного / із
днів…[9].У цьому випадку автор використовує дві розгорнені метафоричні
конструкції: паде лебідка білими грудьми та там, де копита коня вороного
розбризкали геть ярі іскри. Динамізму образам надають лексеми, що входять
до складу метафоричних конструкцій: паде, розбризкали. Усталені фольклорні
редуплікації, на зразок ясні зорі, тихі води, білі груди роблять вірш
експресивним, семантично наснажують його.
Досить часто використовує автор у своїх поезіях і фольклорний образ
тополі. Наприклад, у поезії “Послухай вересня...” В.Стус уводить його до
складу дієслівної метафори та надає експресивності за допомогою образного
вислову ламле руки: …Тополя ламле руки – / їй сил нема – пірвати тіло в
лет… [7, с. 241].
А в поезії “Дякую, Господи, – чверть перейшла...” автор пише:
Перелетіть мене, перелетіть / через дроти, паркани і горожі / на Україну! До
смертного дрожу / бачу – тополя до мене спішить…[7, с. 266].
Використавши фольклорний образ тополі у складі дієслівної метафори тополя
до мене спішить, автор надав йому динамізму за допомогою лексеми спішить.
Треба зауважити, що у своїх поезіях автор використовує цей образ з цілком
позитивним значенням і асоціює його з образом матері.
У поезіях Василя Стуса можна зустріти й образ зозулі. Так у вірші “І як
ти озовешся – з такої німоти?...” Автор уводить цей образ до метафоричної
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конструкції і вживає його у традиційному фольклорному значенні: Кує зозуля
“ку”. “Ку-ку” – зозуля піє, / а квапити не сміє часу ходу тяжку [7, с. 273].
Для того, щоб надати поетичному творові (“Церква святої Ірини") більшої
експресії, стилізувати його “під давнину” автор використовує замість слова
зозуля архаїзм зигзиця: Рідна сестра, як зигзиця, / б’ється об мури грудьми…
[7, с. 152]. Метафоричний вираз битися об мури грудьми досить часто
зустрічається у народнопоетичній творчості. Використовуючи один і той
самий образ, автор уживає його у складі різних за стилістичним та
граматичним значенням метафор:

дієслівних, іменникових, атрибутивно-

субстантивних, генітивних; розгорнених, загальномовних. Це увиразнює
основу творів, уяскравлює їх.
Отже, у своїх поетичних творах Василь Стус використовує багато
архетипних та фольклорних метафор. До традиційного трактування цих тропів
автор додає індивідуальне. Завдяки використанню різноманітних за своїм
стилістичним та граматичним значенням метафор поезії поета-шістдесятника
В.Стуса набувають образності та оригінального стилю.
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УДК 81’42
СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКСИКИ БАЙОК
ХІХ СТОЛІТТЯ
Ф.Гаврильченко
Науковий керівник: проф. Тихоша В.І.
Кафедра української мови
Херсонський державний університет
e.mail: NPogorletska@ksu.ks.ua
У статті досліджуються особливості використання лексико-семантичних
груп слів у мовній палітрі байкарів ХІХстоліття.
Ключові слова: фольклорний зачин, прислів’я та приказки, просторіччя,
метафора, порівняння, синоніми, антоніми.
Мова художнього стилю відрізняється своєю палітрою виражальних
засобів від інших стилів мови, таку мову називають образною, поетичною.
Поетична мова – система мовно-виражальних засобів, орієнтованих на
досягнення ефекту високого стилю. [4, с. 500].
До

лексичного

складу

поетичної

мови

належать

певні

групи

повнозначних слів з неоднаковою семантикою, їх прийнято називати лексикосемантичними.
Лексико-семантичні групи слів – такі групи повнозначних слів, кожна з
яких своєрідна лексично, семантично і за виконуваними стилістичними
функціями. Найповніше й найкомпактніше лексико-семантична сутність
повнозначних слів, яка охоплює назви предметів, процесів, явищ, відношень
між ними, реалій і фантазій, мрій тощо., простежується в таких явищах, як
полісемія,

синонімія,

антонімія

лексем.

Запропоноване

дослідження

є

актуальним, оскільки багатогранність, невичерпність лексики байок майстрів

286

слова ХІХ століття мало вивчена, а практично відсутня її характеристика з
семантико-стилістичного боку.
Мета дослідження – схарактеризувати різні групи художньої лексики
байок з погляду їх семантико-стилістичної ролі у творчому доробку байкарів
ХІХ століття. Для досягнення даної мети ставляться і вирішуються такі
завдання: схарактеризувати лексичні засоби художньої мови; виявити
стилістичні особливості їх використання у байках письменників ХІХ століття.
В якості фактичного матеріалу для дослідження послужила лексика байок
митців цього жанру ХІХ століття Л.Глібова, Є.Гребінки та ін. Об'єктом
дослідження є лексика текстів байок.
Предмет дослідження – мовні засоби в алегоричних творах письменників.
Мова алегоричних творів байкарів увиразнена цілою низкою слів з
переносним значенням, полісемантичними лексемами, які можуть поєднуватися
в антонімічні, синонімічні пари, а також народно-поетичними вкрапленнями,
фразеологічними

зворотами,

які

використовуються

для

підкреслення,

прикрашання та надання особливої оригінальності творам.
Байка своїми жанровими особливостями найтісніше зв’язана з народною
творчістю.

Саме

тому

мова

байки

насичена

побутово-фольклорними

елементами, винятково гнучка, соковита. Для байок письменників ХІХ століття
характерний такий художній фразеологічний, а саме фольклорний, засіб як
зачин, який був поширений у казках: «За тридев’ять земель, у тридесятім
царстві та в іншім государстві» [1, с. 60], «В якійсь далекій стороні... В
Німеччині...в Туреччині...Та ні!..» [1, с. 91], «За тридев’ять земель...забув,
признаться де...Був собі Лев – король силенний,..» [1, с. 148] (Леонід Глібов); «В
далекій стороні, в якій, про те не знаю» [2, с. 27]; «Було то восени вже пізно»
[2, с. 32] (Євген Гребінка); « Колись, за гетьманщини, в спасенній Україні
старшина добрий жив в своїй сім’ї...» [3, c. 56] (ПавлоБілецький-Носенко); «В
якомусь-то селі, як водиться, прийшлось брать хлопців в москалі. Була
громадська східка» [3, с. 97] (Євстафій Рудиковський); « Се діялося за давніх
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ще давен, коли ще чоловік не знав Коня сідлати та ні у віз його прягти» [3, с.
245] (Юрій Федькович).
З огляду на те, що байки писалися для народу, у них широко вживалася
просторічно-побутова, часто лайлива лексика, яка надає висловленому
образності, яскравої колоритності: «Хіба оцей біляк вас з глузду звів? – Один
гусак

загомонів...Чого

ви,

братця,

так

баньки

повитріщали?...Своє

пиндючить пір’я біле» [2, с. 17], «І люди, хрестячись, баньки повитріщали»
[2, с. 24] (Євген Гребінка); «мишей до біса назбігалось», «кий чортів батько –
брешуть люди», «як задумаю – печінки тліють», «нехай їй хрін» (Леонід
Глібов); «Підлизухи панки, лабзи вельможі, на Очеретину сю трохи ви
похожі!» [3, с. 36], «Не бачиш пики дальш із своєго кута» [3, с. 53],
«Точнісінько мов крук і скнара – враженний син» [3, с. 59] (Павло БілецькийНосенко); «Бач, Хівре навісна, що наш горох пропав! Бач, шкапо гаспидська,
чого ти наробила!» [3, с. 67] (Петро Гулак-Артемовський); «А ти куди,
стрибайло косоокий,- всі крикнули,- хіба ти страхопуд» [3, с. 255] (Михайло
Старицький) тощо.
Смислове багатство, дотепність народної мови знаходять свій вияв у
влучних приказках та прислів’ях, що посідають в байках письменників ХІХ
століття особливе місце. Прислів’я й приказки підсилюють український
національний колорит байок і, як засіб мовного гумору, зливаються з гумором
зображуваного образу, ситуації. Вони, як правило, черпались із скарбниці
народної творчості, з арсеналу неповторних побутових висловів: «Хоч сядь та
й плач» [1, с. 31], «Рука, як кажуть, руку миє» [1, с. 53], «Не плюй в колодязь:
пригодиться води напиться.» [1, с. 55], «А по мені – вже лучче пий, та діло
розумій.» [1, с. 56], «Ніколи не хвались, поки гаразд не зробиш діла.» [1, с. 69],
«...їж, поки роток ще свіж, а то, як прийде час, зов’яне, тоді ніщо вже не
загляне.» [1, с. 143], «Хто вище злізе – дужче пада.» [1, с. 170], «...дурень всюди
дурнем буде» [1, с. 186] (Леонід Глібов); «Як не крути, а правди нігде діти» [2,
с. 37], «А треба ж і себе чим-небудь показать,– так по оглоблям ну малахаєм
шмагать» [2, с. 25], «А Лебедь плись на дно — і випурнув, як сніг» [2, с. 17],
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«Мовчи! почують — будеш битий,...Дурний! дурний! а в школі вчився!» [2, с.
18] (Євген Гребінка); «Язик на прив’язі держи!» [3, с. 33], «Він в оці ближнього
побачить і пилини, а в власному своєм не чує і бревнини» [3, с. 43], «Працюй,
небог, роби, не гайся – літо в полі, то матимеш всього доволі» [3, с. 46], (Павло
Білецький-Носенко); «Чи баба з воза ,- щож? Велика дуже вада!..Кобилі
легший віз, сьому кобила й рада» [3, с. 62] (Петро Гулак-Артемовський); «Яка
гістя – така і шана» [3, с. 88] (Левко Боровиковський).
Блискучі зразки метафоричного слововживання знаходимо у байках
письменників: «За вітром слава полетіла» [1, с. 68], «А що се, Вовчику, чи не
журба напала?» [1, с. 98], «І степ широкий серце веселив...» [1, с. 206] (Леонід
Глібов); «Та Хмара надулась і річ таку гуде» [2, с. 25], «Ось чутка степом
полетіла» [2, с. 24], «По Гаю темному туга велика ходить, Сокири й Топори
затіяли войну» [2, с. 26] (Євген Гребінка); «Но клятва зслизла геть із мракою
за ночкой» [3, с. 33] (Павло Білецький-Носенко); «А вовк сидить в кутку,
наїжив свою шкуру,...й Вовкугу оціпив страх за хутро, за живіт» [3, с. 256]
(Михайло Старицький).
Особливо виразними стають стилістичні можливості метафори, коли вона
виступає в поєднанні з іншим тропом, зокрема з порівнянням: «Чужина
в’ялить, як Билину.» [1, с. 80], «Де взявсь Буряк, на пригорку розцвівся,
пишається, неначе пан» [1, с. 169], «І нічка тихая, мов чарівниця тая,
прибралася у зорі золоті» [1, с. 206] (Леонід Глібов).
Порівняння – це найпоширеніший троп у лексичному доборі байки.
Письменники намагалися за допомогою порівняння розширити, поглибити
зміст та уявлення про явище, предмет, характеристику героїв. Засобом
поєднання протиставних явищ виступають протиставні сполучники як, мов,
неначе: «Злякався Хлопчик, аж поблід; стоїть як стовп і не тікає.» [1, с. 49],
«Пашня зовсім була пов’яла, мов тая в’яла риба стала» [1, с. 66], «Що
витоптав всі кавуни і дині, неначе буря рознесла.» [1, с. 106]. Фольклорні
мотиви простежуються й у порівняннях: «Уся худібонька пропала, неначе
язиком корова ізлизала...» [1, с. 64], що означає втрату; «Що, може, плаче
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бідна мати та побиваєтьс, як рибонька об лід» [1, с. 71], тобто в розпачі,
безпомічно; «Неначе горобець у клітці...» [1, с. 63] – безвихідь.
Письменники у своїх байках вдавалися до порівняння з живими істотами
(тваринами, птахами, комахами): «Отак завислівії люди...брехати, мов собаки
стануть» [1, с. 47], «Як муху задавлю!» [1, с. 70], «Ведмедів бас реве, неначе
та корова із череди додому йде» [1, с. 132], «Бо Кундель бач, який здоровий,
мов скотина» [1, с. 174] (Леонід Глібов); «Що гарная, мов чиж, да, як павич,
сизиться», «А біднії людці так дрібні, мов комашки» [3, с. 39]

(Павло

Білецький-Носенко); «Дрижчить, як мокрий хірт, зубами знай цокоче» [2, с.
32], «Все тямлять, джеркотять, як гуси, по-німецьки» [2, с. 33] (Євген
Гребінка) вказують на негативну характеристику персонажів.
Незабутню красу природи передає порівняння її з раєм: «І я б гуляв оце в
зеленому гаю, мов у раю» [6, с. 55], «Заспівають усі пташки, як в раю» [1, с.
87], «Кругом – як рай: і бджілочки гудуть...» [1, с. 170] (Леонід Глібов).
Суспільні проблеми дореформенних і пореформенних років знайшли своє
відображення у порівнянні-протиставленні жорстокого капіталізму і простих
трудівників в байках Глібова: «Життя Лящам, мов тим панам: гуляють,
ляпають хвостами...» [1, с.79]; «Неначе пані на перині, лежить Торбина в
гарній скрині!.. Вибріхує таке, що на, неначе пані превелика!» [1, с. 85].
Широко користуються байкарі порівняннями з квітами для передачі
краси, сили, молодості: «Дівчинонька, як квіточка, – з нею рай» [1, с. 88]; «На
дротяних стебельцях, наче мак, – хто йде, дивується усяк...» [1, с. 102]
(Леонід Глібов); «А проклятущий Хміль, як рута, зеленів» [2, с. 23], «І божий
мир, як маківка, цвіте» [2, с. 20], «Або і возний сам, червоний, ніби квітка..».
[2, с. 23] (Євген Гребінка).
Показати багатство явища, інтенсивність прояву дії, різноманітність
ознак – завдання синонімів. У байках письменників синонімами найчастіше
виступають дієслова. Великий синонімічний ряд об'єднується навколо дієслова
казати часто з певними відтінками у значенні: «Хоч кажуть – хто мовчить,
той ніби двох навчить» [1, с. 171] (Леонід Глібов); «Мій батько так казав..».
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[2, с. 32] (Євген Гребінка); «-ЛупітьРябка, - сказав, - чухрайте! Ось батіг!»
[3, с. 61] (П.Гулак-Артемовський).
У цьому синонімічному гнізді байкарі часто використовує також і названі
нижче дієслова розмовної мови балакати, мовляти, базікати: «І нічогісінько
сказати не схотіли; а він базіка знов» [1, с. 169], «Гляди, базікання ледаче до
лиха доведе...» [1, с. 170], «Сидять, балакають під липою густою» [1, с. 131],
«Бредуть, балакають про щось» [1, с. 47] (Л. Глібов); «Звичайно за мовцем
балакали по слову...» [2, с. 25], «Один балакає на сотні язиках.» [2, с. 33], «А
Верша гомонить на дні» [2, с. 22] (Є. Гребінка); «Одмовило щось тихо з-під
землі.» [3, с. 251] (М. Старицький). Серед інших синонімів до слова говорити
слід відзначити такі, як лопотіти, що означає бездумно говорити: «Не
розуміючи, лепечете, як діти» [1, с. 147], плести: «Снігур сидить на дубочку, і
плете своє» [1, с. 167], просторікати (в значенні говорити поважно та
зневажливо) показує ставлення до співрозмовника та характерні риси того, хто
говорить: «Пишається, неначе пан, і просторікать заходився» [1, с. 169],
дієслово загомоніти виступає для передачі акту мовлення, в якому бере участь
велика кількість людей: «Загомонів народ, почувши гріх великий..». [2, с. 27],
цокотіти

(в

значенні

говорити

швидко,

захоплено,

дзвінко)

показує

неорганізовану розмову: «Сластьони шкварились, сідухи цокотіли» [2, с. 57],
дієслово джеркотіти в значенні говорити голосно, нерозбірливо: «Все
тямлять, джеркотять, як гуси, по-німєцьки» [2, с. 33], ворчати в значенні
сердито бурмотати, виявляючи незадоволення: «Мірошник заворчав і рукавом
махнув» [2, с. 30], одрізати в переносному значенні різко і коротко відповісти:
«Мабуть, що упада їй діду одвічать, як сивому Степу одрізали Утята» [2, с.
33].
У цьому синонімічному ряду виступають ще й фразеологічні сполучення:
«Із Вітром Сонечко розгуюрило мову» [2, с. 60], «Оце городять небилицю!» [2,
с. 35], «Мені до уст сьогодні донесли...»[2, с. 27], «Та Хмара надулась і річ
таку гуде...» [2, с. 20] (Є. Гребінка); «І почали вони молоти язиками» [1, с. 171]
(Л. Глібов).
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Контрастну характеристику образів, предметів і явищ допомагають
створити антоніми. Найчастіше авторам сприяли увиразнити зіткнення
різнорідних

понять

загальномовні

антоніми,

виражені

іменниками,

прикметниками, дієсловами: «Одна з горілкою, повненька, друга – порожня,
тож слідком.» [1, с. 44], «І літом, і зимою уміємо цвісти» [1, с. 103], «І день, і
ніч я буду сумувать» [1, с. 114], «Довідаться щастя й горя» [1, с. 176].
Зустрічаються також і контекстуальні антоніми: «Хто й поважав, той лає» [1,
с. 42], «Земля посхла була – от він її змочив» [1, с. 66], «І почала хазяйнувати,
– не стільки їсти, як псувати.» [1, с. 83] (Л. Глібов).
В ході аналізу лексики байок письменників ХІХ ст., дійшли висновку, що
вони базуються на народнорозмовній мові, про що свідчать використовувані
ними прислів’я і приказки, просторіччя, фольклорні зачини.
Найповніше

й

найкомпактніше

лексико-семантична

сутність

повнозначних слів байок простежується в таких явищах, як синонімія та
антонімія лексем, а також в полісемії, вираженій метафорами та порівняннями.
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У статті досліджено функціонування лексики на позначення кольору в
поезіях неокласиків

і доведено,

що колористика посилює експресивно-

виражальні можливості, справляє на читача глибоке емоційне враження, сприяє
розкриттю внутрішнього світу персонажів, їх емоційно-психологічного стану,
відіграє важливу роль у задумі творів, у донесенні до читача авторської ідеї та
колориту доби.
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Ключові слова: колір, кольороназва, кольоратив, асоціативне поле,
лексико-семантична група.
Лексикологія вивчає словниковий

склад в усій його повноті й

різноаспектній розгалуженості, а основною закономірністю такого вивчення є
положення про те, що лексика будь – якої мови не становить механічної
сукупності слів, а являє собою певну систему, елементи якої співвідносні і
взаємопов’язані, хоч вона у порівнянні з фонетикою і граматикою, найбільш
відкрита

для

впливу лінгвістичних

факторів. Про критерії об'єднання

семантично пов'язаних груп слів в одну лексико-семантичну систему писали
В.Виноградов, В.Гумбольдт, М.Покровський, О.Потебня та ін. Підставою для
об'єднання слів у групи, на думку мовознавців, є здатність слова узагальнювати
у своєму значенні цілий клас однорідних предметів і явищ.
Одним із таких питань є дослідження лексико-семантичної структури та
стилістичного використання лексики, яка виникла на спільнослов’янському
грунті і стала загальновживаною. Об’єднуються такі слова у різні тематичні
групи, зокрема поширеною є лексика, яка об’єднується навколо лексем
кольору.
Колір – конкретна властивість тієї чи іншої реалії, що в нашій свідомості
відображається через зорові аналізатори.
Назви кольору, як і інші властивості предметів, в українській літературній
мові виражаються насамперед граматичною категорією прикметника і рідше
категоріями іменника та прислівника. Особливістю кольорів нашої мови є те,
що вони з прикметникової форми дуже часто переходять у дієслівну. При
цьому деякі з назв кольорів вживаються переважно в дієслівній формі, а
пояснюється це тим що, прикметники і дієслова семантично близькі за
значенням в тому плані, що вони обидва називають не предмет, а вказують на
властивості предмета.
Серед іменників, що позначають колір, слід розрізняти ті, які означають
колір незалежно від предметів, наприклад, блакить, зелень, синь, і іменники,
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які означають колір через конкретний предмет, наприклад, золото, янтар.
Перші виводяться від відповідних прикметників кольору, наприклад, білий –
білизна, і є іменниками кольору. А другі навпаки служать для утворення
прикметників, наприклад, золото – золотий. Іменники зі значенням кольору
утворюються від прикметників здебільшого суфіксальним чи безафіксальним
способом: білизна, синь.
Назви кольору, що виражають ознаку дії, стану або іншої ознаки
відносяться до категорії прислівників. Вони найчастіше утворюються від
прикметників

суфіксальним

(

чорний

–

чорно),

або

префіксально-

суфіксальним (чорний-дочорна) способом. Прислівники на позначення
кольору мають прості й складені форми вищого і найвищого ступенів
порівняння (червоно-червоніше – найчервоніше – більш червоно –
найбільш червоно).
Серед одиниць, що представленні прикметниковими формами

на

позначення кольору, виділяють дві групи:
1) назви власне кольоративної семантики;
2) назви, в яких ознака кольору поєднується з іншою,некольоративною.
Серед прикметників власне кольоративної семантики виділяються такі
підгрупи:
1) суфіксальні відіменникові прикметники, які позначають колірну ознаку за
подібністю до кольору предметів та явищ дійсності, напр.: шафірові береги
(М. Драй-Хмара), полум'ясті язики (Юрій Клен);
2) складні прикметники, в яких поєднуються основи двох назв кольорів, напр.:
золото-сизі смуги (П. Филипович).
3) складні назви, які характеризують предмет, вказуючи на колір якоїсь його
складової

частини,

напр.:

срібнопінна

струмина

(М.

Драй-Хмара),

блакитнокрилий Дніпро (М. Рильський).
Першу групу складають нововведення М. Драй-Хмари шафіровий та
Юрія Клена полум'ястий. Кожен із таких прикметників позначає лише один
колір, який властивий предметові, названому в основі похідного ад'єктива. Що
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стосується

нововведення

полум'ястий,

то

воно

є

варіантом

загальновживаної лексеми полум'яний, який має колір вогню і вживається з
метою збереження ритміки строфи. Забуті у сучасному вжитку слова освіжають
поетичне мовлення і, як наслідок, збуджують уяву читачів.
Другу

підгрупу

індивідуально-авторських

прикметників

власне

кольоративної семантики формують нововведення:
блакитно-білий,

попелясто-сивий (М. Рильський), криваво-золотий (М.

Рильський, П. Филипович), золото-сизий
(Юрій Клен). Ці

(П. Филипович), мідяно-ржавий

прикметники є складними словами, семантика

яких

складається з назв двох кольорів. Однак вони існують не окремо, а утворюють
складне семантичне ціле, яке служить для передачі колірної якості одного
предмета. Характерно, що аналізовані прикметники позначають переважно
колірну ознаку не предметів, а стану навколишнього середовища, напр.:
блакитно-білий простір, золото-сизі смуги, зелено-золотий гай, мідяноржаві гаї. Світ, який ми сприймаємо, відзначається багатобарвністю, а
прикметники аналізованого типу відображають особливості світосприйняття
поета, пор.:
Як вийдеш — паморозь на травах,/ Неначе срібна сивина,/ А із гаїв
мідяно-ржавих/

Така

дзвінка

доноситься

луна...

[1,c.59].

та На тлі зелено-золотого гаю/ Із кузні тихо в'ється синій дим.../ Кого я тут
чекаю-виглядаю,/ За ким журюсь, тужу за ким? [1,с.82].
Найбільшою є третя підгрупа індивідуально-авторських

прикметників,

яка характеризує предмет, вказуючи на колір лише його складової частини:
білоодежний, білопінний, жовторебрий, зеленокрилий, рожевоперстий,
сніжноокий (М. Рильський), злотомитрий, золотодонний, золотохвостий,
срібнопінний, срібнорунний, червонокитий, червоноспинний (М.ДрайХмара), білочадий, ранкорожевий (Юрій Клен). Із структурного погляду усі
слова цієї підгрупи є складними прикметниками, утвореними на базі
атрибутивних словосполучень.
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За ознакою сполучуваності

новотворів з означуваними іменниками

виділяються прикметники, які передають колірну якість тварин (золотохвості
гадюки), людей (рожевоперсті руки Гелени), рослин (червоноките просо) та
явищ об'єктивної дійсності (жовторебрі кручі). Переважна

кількість

кольороназв цього типу відзначається експресивністю, якої вони набувають
внаслідок метафоричного вживання. Тобто, тільки з контексту ми дізнаємось,
що "золотодонні

човни" — це зірки на небі, метафора "білочадий

смолоскип" образно змальовує зимові заметілі.
Звертає

на

себе

увагу

індивідуально-авторський

прикметник

ранкорожевий, експресивність якого зумовлюється незвичним розташуванням
компонентів складного слова — залежний компонент (прикметник рожевий)
перебуває у постпозиції щодо основи опорного іменника ранок:
…Де вона, жінка, що, маючи/ світ рятувати,/ стала б на чаті,/ срібну
лілею тримаючи,/ в ясностях шати, — / там, на високій горі/ заклики нам
посилаючи,/ в ранкорожеве вквітаючи/ світло зорі?[ 1, c.160].
До аналізованої підгрупи належить також кольороназва зеленокрилий,
яка у контексті сполучається з іменником мрія (зеленокрила мрія). Однак
кольороназвою цей прикметник можна вважати лише умовно, оскільки
внаслідок авторських асоціацій зеленого кольору з весною, молодістю,
коханням, колірна характеристика у цьому новотворі переосмислюється:
Cтарі листи читаю в тишині я./ Встають якісь забутії світи, — / І в
серці знов зеленокрила мрія/ Про день любові, свято чистоти [5, c.105].
До прикметників власне кольоративної семантики належать також
найменування ясно-голубий (М. Рильський) та сніжно-білий (М. Зеров).
Перше авторське нововведення позначає колір, вказуючи також на ступінь
його насиченості, виражений компонентом ясно- (ясний у значенні "світлий").
Прикметник сніжно-білий передає колір об'єкта, порівнюючи його з кольором
іншого об'єкта дійсності: білосніжний <-- білий, як сніг.
У

поетичному

мовленні

неокласиків

часто

зустрічаються

складні

прикметники, утворені з основ двох простих прикметників різної семантики.
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Різновидом таких складних слів є індивідуально-авторські прикметники, в
яких одна ознака кольору поєднується з іншою, некольоративною, напр.:
шовково-білий, промінно-голубий. Такі складні слова, позначають не дві
ізольовані ознаки, а становлять семантичну єдність двох якостей, виражених
одним словом для характеристики певного предмета чи явища.
Серед складних прикметників, які належать до другого угруповання, за
семантикою мотивуючих слів некольоративного значення виділяють декілька
підгруп:
1) авторські прикметники, в яких ознака кольору супроводжується
вираженням емоційно-оцінного сприйняття автором явищ навколишньої
дійсності: зворушливо-білий, ніжно-синій (М. Рильський), зеленоніжний, лірично-синій, самотньо-синій (Юрій Клен), холодно-жовтий
(П. Филипович).
У новотворах цієї підгрупи позитивна суб'єктивна оцінка поєднується з
кольорами білий, зелений, синій, що є характерним не лише для творчості
неокласиків, а й для поетичного мовлення в цілому. У контексті прикметники
аналізованого об'єднання характеризують стан навколишнього середовища,
який зазвичай співзвучний із душевним станом ліричного героя:
У пущах, де лише стежки звірині,/ Серед потворно сплетених гілок/
Буває в небо просвіт ніжно-синій,/ Як любе око [ 3, c.627].
Для

змалювання явищ природи М. Рильський використовує поєднання

кольоративної ознаки з ознаками, властивими певним видам тканин: шовково–
білі хмарки, оксамитово-чорна вишина. У контексті такі новотвори
відзначаються образністю та експресивністю, напр.:
Не сон, а мрії, не життя, а хвилі,/ Не думи, а хмарки шовково-білі,/ Що
тануть у промінні золотім,/ Як тихих жертов непорочний дим[ 2, c.176] та
Запону одхиляючи тонку/ В своїм шатрі, вона його стрічала, — / І тепла ніч
їх чаром чарувала,/ І зорі колихалися п'яні/ В оксамитово-чорній вишині
[ 4, c.402].
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У семантичній структурі
промінно-голубий

інновацій

сліпучо-синій

(М. Зеров) та

(М. Рильський) колірні семи поєднуються з семами

"блискучий", "освітлений":
Та казав Кіндратко,/ Хильнувши добрий кухоль для початку,/ Що в
Краснім Куті саме того дня/ Була між птиць велика метушня,/ Як птах
чорною стрілою/ Перелетів зненацька над горою/ І зник, немовби зовучи
усіх/ До обріїв промінно-голубих [4, c.408].
2) складні прикметники, в яких ознака кольору поєднується з одоративною
ознакою: червоно-запашні піонії (М.Рильський), темпоральною: срібновечірній випар (М. Зеров), з ознакою, що характеризує стан навколишнього
середовища: морозно-синя далина (Юрій Клен), або з ознакою, яка вказує на
розмір, об'єкта: незмірно-синя далечінь (Юрій Клен).
Аналіз кольоропозначень у творчості неокласиків, свідчить про те, що їм
властиве естетичне ставлення до кольору. За добором і застосуванням кольорів
у художніх контекстах їм властивий імпресіонізм у відображенні картини світу,
тобто письменники відтворюють не той колір, який є постійною ознакою
явища, предмета, а властивий явищу чи предмету в конкретний момент за
певних умов.
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The article examines the functioning of the vocabulary to describe color in neoclassical poetry and proved that the coloring enhances the expressive possibilities of
expression , makes the reader deep emotional impression , helps reveal the inner
world of the characters , their emotional and psychological state plays an important
role in the conception of works in bringing to the reader the author's ideas and flavor
of the day.
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У статті розглядаються основні засади комунікативного методу під час
навчання іноземній мові. Автор робить спробу більш детально розглянути такий
принцип даного підходу як ситуативність.
Ключові слова: іноземна мова, комунікативний метод, ситуативність,
комунікативна компетентність.
В останній час все більшого

розповсюдження набуває поняття

«глобалізація», яке можна зустріти в будь-якій сфері людської діяльності. І хоча
появу цього терміну пов’язують з ім’ям американського соціолога Р.
Робертсона, який в 1985 році першим дав визначення поняття "глобалізація", до
цих пір немає єдиного визначення та єдиної відповіді, у чому полягає її суть.
Проте тенденція, яку охоплює це поняття, багато в чому визначає вигляд
нашого майбутнього.
Глобалізація формує нову еру взаємодії між націями, економічними
і політичними системами та між людьми. Інтелект, знання, технології стають
найважливішими

активами. Інформаційна революція, що базується на

поєднанні комп’ютера з телекомунікаційними мережами, докорінно змінює
життя людей. Вона стискає час і простір, відкриває кордони, надає можливість
зав’язувати та підтримувати контакти в будь-якій точці земної кулі. Таким
чином, глобалізація – це сучасна форма міжнародних відносин, яка
характеризується поширенням взаємозалежності між країнами в економічній,
політичній і культурній сферах.
Оскільки наша держава перебуває в стані перетворень, обумовлених
вимогами часу, процесом глобалізації та розширенням міжнародних зв’язків,
це сприяє зростанню інтересу до іншомовного спілкування, культури
іншомовної комунікації, проблем навчання іноземної мови. Німецька мова є
однією з найпоширеніших мов міжнаціонального спілкування. Україна
підтримує тісні економічні та культурні стосунки з німецькомовними країнами
та обрала шлях євроінтеграції, що викликає нагальну потребу у підготовці
фахівців для роботи у сфері бізнесу, торгівлі, економіки, які здатні
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співпрацювати із закордонними партнерами. Вихід нашої країни на
Європейський ринок та стрімкий розвиток міжнародних відносин не тільки
відкривають нове поле діяльності перед перекладачами та філологами, але й
ставлять їх в умови гострої конкуренції, що веде до посилення жорстких вимог
до представників цих професій. Отже, зважаючи на дані вимоги, перед
викладачами вищих навчальних закладів також постають підвищені завдання.
Слід зауважити, що в останній час навчання іноземних мов зазнало
кардинальних змін і на сьогоднішній день набуло прикладного характеру, в той
час як раніше воно було порівняно теоретизованим. Функції викладача в
освітньому процесі зазнали значних змін. На зміну вчителю-ментору, вчителюдиктатору прийшов учитель-спостерігач, учитель-посередник, та керівник. [ 1,
c. 3]. Загальновідомим є також той факт, що в останній час навчання іноземним
мовам

взагалі

комунікативній

та

німецькій

дидактиці,

яка

мові

зокрема

є

основною

будується
та

переважно

вважається

на

найбільш

перспективною та спрямованою на практику спілкування. І навіть ті, хто
нечітко уявляє собі, в чому цей метод полягає, впевнені, що він є найбільш
прогресивним та ефективним методом навчання іноземній мові [ 4, c. 67].
Звісно, усне мовлення будь-якої грамотної людини значно відрізняється від
письмового: зазвичай в усному спілкуванні ми не використовуємо довгих
речень та конструкцій умовного способу дії. Однак, не слід вважати, що
комунікативний метод призначений лише для легкої світської бесіди. Ті, хто
хоче бути професіоналом у певній галузі, регулярно читають публикації за
своєю тематикою в іноземних виданнях. Володіючи достатньо великим
словниковим запасом, вони легко орієнтується в тексті, проте підтримувати
бесіду з іноземним колегою на ту ж тему їм

коштує колосальних зусиль.

Комунікативний

все,

метод

повинен, перш

за

усунути

страх

перед

спілкуванням.
На жаль, не можна сказати, що вже визначені та сформовані всі
закономірності, що дозволяють ефективно використовувати комунікативний
метод при навчанні іноземним мовам. Вищезазначений метод ще не
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досліджений певним чином попри достатньо багатий досвід методичної
організації комунікативно-орієнтованого навчання іноземній мові (І.Бім,
Г.Ведель, Г.Відоусан, П.Гурвич, І.Зимня, Г.Китайгородська, В.Кузовлєв,
О.Леонтьєв, У.Літлвуд, Є. Пассов, Г. Піфо, Т. Сірик, Н.Скляренко та. ін.).
Представник

комунікативного

методу

Є.Пассов

вважає,

що

комунікативність полягає в тому, щоб організувати процес навчання іноземним
мовам таким чином, щоб за основними своїми якостями воно було б подібне до
процесу спілкування. [4, с. 36]. В якості мінімальної одиниці, яка інтегрує в собі
відповідні мовні елементи для процесу комунікації, розглядається мовленнєвий
акт, в якому здійснюється спілкування і який визначається як акт спільної
міжсуб’єктної діяльності для вирішення соціально-мовленнєвої задачі, в якій
індивідуальні потреби, мотиви, цілі, результати та оцінки перетворюються в
нову реальність, в спільну мотиваційно-цільову установку взаємодіючих між
собою операцій – це акт соціально-мовленнєвої взаємодії. [3, с.13].
Комунікативність слугує для того, щоб процес навчання іноземній мові
протікав в умовах спілкування, тобто в адекватних умовах. Серед цих умов
методисти виділяють наступні: врахування всіх індивідуальних характеристик
студентів, мовленнєву спрямованість процесу навчання, функціональність
навчання, ситуативність спілкування та постійну новизну процесу навчання
іноземній мові. Ми хотіли б більш детально розглянути таку умову як
ситуативність спілкування
Ситуативність як принцип в загальних рисах означає, що процес навчання
іноземній мові відбувається на основі та за допомогою ситуацій. В.Скалкін та
О.Яковенко також підтверджують той факт, що як засіб спілкування усне
мовлення необхідне в певних комунікативних ситуаціях, котрі є вихідним
моментом при структуризації змісту навчання усному мовленню [5, с. 3]. Н.Гез
підкреслює, що «ситуація як основа вербального спілкування являє собою
сукупність мовленнєвих і немовленнєвих умов, необхідних та достатніх для
здійснення мовленнєвої дії» [2, c. 249].
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Отже, ситуація – це така динамічна система взаємовідносин між
комунікантами, яка завдяки її відбиттю в свідомості породжує особистісну
потребу в цілеспрямованій діяльності та живить цю діяльність .
Як зазначалося вище, однією з необхідних умов навчання іншомовної
культури є потреба в спілкуванні іноземною мовою. Однією з перепон для
реалізації даної умови є, на думку більшості викладачів, тематична організація
процесу навчання іноземним мовам. Як би ми не намагались створити на
занятті, наприклад, ситуації «Im Restaurant» або «Beim Arzt», і викладач і
студенти прекрасно усвідомлюють штучність таких ситуацій. І як би ми не
намагались наблизити такі ситуації до реальних, все одно це буде
псевдокомунікацією.
Справжня потреба в комунікації іноземною мовою в аудиторії може бути
викликана за допомогою ситуацій, в основу яких покладено соціальні,
моральні, естетичні та ін. цінності. Вищезазначені цінності пов’язані зі
ставленням до інших людей, дружби, кохання, природи, мистецтва, тощо. Вони
залишаються справжніми незалежно від місця, де відбувається їх обговорення:
наприклад, всім та будь-де було б цікаво обговорити останні новини, художній
або документальний фільм, телевізійну програму, проаналізувати вчинки
літературних персонажів або реальних людей та ін. В навчальному процесі
різноманітні ситуації такого плану можна побудувати навколо спільної
проблеми, сформованої шляхом подання аудіо-чи відеоепізоду

на початку

заняття, або за допомогою інших засобів. Дані ситуації повинні сприяти
формуванню у студентів різних думок та не мати єдиного вірного рішення.
Обговорення подібних ситуацій дозволить зіштовхнути різні думки, викличе
потребу відстоювати свою точку зору, тобто потребу в спілкуванні іноземною
мовою.
Забезпечення студентів мовленнєвим матеріалом для висловлення думок в
різних ситуаціях спілкування потребує ретельного відбору та організації,
спрямованих на врахування особистісних потреб студентів у спілкуванні. Такий
підхід не означає повної відмови від використання тематичного мовленнєвого
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матеріалу, проте цей матеріал потрібно відбирати з врахуванням специфіки
відповідних ситуацій та розподіляти в залежності від потреби в його
використанні під час спілкування. Принципово важливим є також той факт, що
при комунікативному

підході ситуативне використання мовленнєвого

матеріалу має відбуватися не на завершальному етапі – ситуативність має
застосовуватися на всіх етапах засвоєння мовленнєвого матеріалу та на всіх
ступенях навчання іноземній мові.
Ми

можемо

зробити

висновок,

що

такий

важливий

принцип

комунікаційного методу як принцип ситуативності покликаний, у першу чергу,
зняти страх перед спілкуванням та передбачає максимальне занурення в мовний
процес. Даний метод орієнтований на розвиток не тільки мовленнєвих навичок,
але також креативності та загального кругозору. Отже, весь навчальний процес
повинен бути ситуативно змодельований, щоб студент виявляв глибину своїх
знань у різних сферах життя суспільства.
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В усному й писемному мовленні фразеологізми використовуються з
цілком чи достатньо виразною стилістичною метою. Мислення, почуттєва
сфера людини відтворюється, відображається фразеологізмами сконденсовано,
експресивно, глибокозмістовно, яскраво й почуттєво-емоційно. Неемоційних,
стилістично незорієнтованих фразеологізмів не буває. За найрізноманітніших
мовленнєвих ситуацій вони сприймаються як своєрідні й образні одиниці
мовлення. Дослідження функцій фразеологічних одиниць у конкретних
мовленнєвих умовах, зокрема в художніх текстах, дає можливість чітко
визначити їх стилістичне навантаження, повніше розкрити й особливості самих
фразеологізмів [6, с. 17].
Щодо функціонально-стилістичних властивостей фразеологізмів, то серед
них виділяють три групи:
- фразеологізми, що належать до розмовного стилю (переважно з виразно
зниженим забарвленням): замакітрити голову, зарубати на носі, мати олію в
голові, стерти на табаку;
- фразеологізми, що належать до книжних стилів (здебільшого з
піднесено-урочистим

забарвленням):

зімкнути

лави,

наріжний

камінь,

перейдений етап, ставити з ніг на голову, усіма фіброми душі;
-

стилістично

нейтральні

фразеологізми

(найменш

експресивно

забарвлені): залишити слід, милувати око, розправити крила, спинитися на
півдорозі, спільна мова, тішити себе надією [7, с. 233].
Особливо доречні фразеологізми в художній творчості, а також —
значною мірою — в розмовно-побутовому мовленні. Від того, як письменник
використовує елементи фразеології, залежать його індивідуальний мистецький
стиль і частково розгортання сюжету в творі, природність художніх образів.
Проте точно визначити стилістичне забарвлення окремо взятої одиниці можна
не завжди, оскільки багато з них розширили сферу свого вживання, змінили
функціонально-стильове навантаження.
У мові творів В. Винниченка з метою надання їй образності, виразності,
емоційності широко вживаються фразеологізми, що належать до розмовно-
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побутового стилю. Розмовні фразеологічні одиниці – це одиниці, до яких
належить велика частина фразеологічних зрощень, фразеологічних єдностей і
прислів'їв, що були утворені в живій народній мові. Ці фразеологізми мають
яскраво виражену експресивність, наприклад: вибухати кінським реготом –
голосно сміятися: «Юнкери-студенти йшли повагом, помахуючи прутиками,
задравши назад свої дивні кашкети, й вибухали якимсь кінським реготом»
[1, с. 5]; дивитись лютим вовком – дивитися з ненавистю: «Тоді тобі, хлопчику,
покажу, як червоніти й дивитись лютим вовком» [1, с. 25]; обвертіти кругом
пальця

– хитро обманути, піддурити: «Ми сі не дамо себе кругом пальця

обвертіти» [1, с. 32]; збитий з пантелику – розгублений: «Я збитий цілком з
пантелику і на цей раз зовсім щиро не розумію нічого» [2, с. 237].
Просторічні фразеологічні одиниці мають більш знижений стилістичний
характер, ніж розмовні, наприклад: плювати з високого дерева – абсолютно не
звертати уваги, байдуже ставитися: «Хай собі йдуть хоч на той світ, я плювала
на них з високого дерев»а [3, с. 179]; з шкури лізти – сильно старатися: «Цей
рік платили десять, з шкури лізли та платили, тепер же й шкура лускає»
[4, с. 27]; ляпати язиком – проговоритися, сказати зайве, непотрібне; дивитися
як теля на нові ворота

– здивовано, не розуміючи дивитися: Дурень ви!

«Дивиться як теля на нові ворота. Може, ще ляпали язиком що небудь про
нашу розмову? Так?» [4, с. 32]; загилити, щоб аж юшкою вмилася – сильно
побити, вдарити: «Іноді страшенно захочеться загилить так, щоб аж юшкою
умилась, а дійде до діла – схибну» [2, с. 255]; плести чепуху [1, с. 9] – говорити
дурниці: «А коли ти будеш чепуху плести, то так і будеш зваться чепухером».
Ця група фразеологізмів характеризується яскраво вираженою емоційністю,
частіше вони мають негативне забарвлення. Виразними ознаками цих
фразеологічних одиниць є іронічно-знижене стилістичне забарвлення, яскрава
експресивність.
Письменник вживає багато прислів'їв, приказок: «Залізли в чужу солому,
ще й шелестять» [1, с. 40]. «Неможливо, як кинутому в море втекти від води»
[3, с. 163]. «Усяке добро саме в рот полізе» [3, с. 289]. «Вам як мед, то й
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ложкою» [4, с. 27]. «Добре сміється той, хто сміється останній» [3, с. 120].
«За наше жито, та нас же й бито» [1, с. 33]
Серед проаналізованих нами фразеологічних одиниць у прозі Винниченка
виразів, що відносяться до розмовно-побутового стилю, найбільше, адже саме
завдяки їм автору вдається образно і яскраво передати внутрішні якості
персонажа, відтворити його внутрішній стан, дати портретну характеристику,
звернути увагу на мовні характеристики героїв. Притаманні мові персонажів
фразеологізми виразніші, образніші, здебільшого співвідносні з розмовнопобутовим та народно-поетичним мовленням.
Міжстильові фразеологізми

вживаються у всіх стилях сучасної

української літературної мови, складають меншу частину фразеології, тому що
більшість

фразеологічних

одиниць

утворюються

або

функціонують

у

розмовному чи в книжковому стилі, виконуючи чисто номінативну функцію,
вони не виражають ставлення мовця до визначення предметів і їх ознак. Ці
фразеологічні одиниці можна назвати нейтральними як з погляду стильового,
так і з емоційного.

Частота вживань цих фразеологізмів теж значна.

Фразеологізми мови автора, внутрішніх монологів, відступів тяжіють до
міжстильових одиниць, більш нейтральні за ступенем вираження мовної
експресії, оцінки, наприклад: тримати в курсі справ: «Я спеціально прохав його
тримати мене в курсі цієї сумної справи» [3, с. 128]; ухопити суть: «Дядя
Мишка», дійсно, як мишка, неспокійно, шамотливо нишпорив по салону, бігав
від одного до другого, присуваючись до кожного і стараючись ухопити суть
розмови» [3, с. 134]; брати участь: «…Ми всі вступили в Комунітичну партію,
крім брата Євгена, розуміється, який присвятив себе релігії й не брав участі в
політиці»

[3, с. 136]; нести відповідальність: «Сергій – наш найстарший

брат, але своїм становищем і досвідом я старший за вас усіх і тому несу за
всіх відповідальність» [3, с. 140]; іти на риск: «Я йду на великий риск» [3, с.
142]; зробити донос: «Тим, очевидно, яким ви колись самі урятувалися:
зробити донос на своїх рідних» [3, с. 144]; мати на увазі: «Я тебе попереджаю.
Май це на увазі» [3, с. 148]; розв'язати питання: «Отже, чи не можна
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розв'язати це питання демократичним шляхом?» [3, с. 154];

піднімати

питання: «Я тобі вже сказав, що в європейських демократів є багато причин
не піднімати цього питання» [4, с. 197]; звертати увагу: «На нього не
звертали ніякої уваги, бо він цілком зливався з усім цим середовищем» [3, с.281];
мати честь: «Таким способом я маю честь зустрітись в самім собі з одним із
божків» [3, с. 1]; стати не на ту позицію: «Юрій уже добре розумів, що з
першого ж кроку став не на ту позицію» [1, с. 11]; подати привід: «Я подав
вам привід до цього чим-небудь?» [2 с. 222]; прийняти пропозицію: «Я вже
бачу, що він прийшов прийняти мою пропозицію» [2, с. 222].
Книжні фразеологізми виникли на писемній основі і використовуються в
книжних стилях [5, с. 34]. Більшість із них є стійкими сполуками, що
виконують номінативну функцію. Серед них виокремлюють крилаті вислови,
сталі

словесні

формули

використовуються
науковому

і

в

документів.

стилі

художньої

офіційно-діловому

Книжні
літератури

стилях,

фразеологічні
та

наприклад

одиниці

публіцистичному,
велика

кількість

фразеологізмів пов’язана з античною міфологією, історією та літературою.
Серед книжних фразеологічних одиниць виділяються також іронічні і
жартівливі.

Значна

частина

книжних

фразеологізмів

характеризується

урочистістю і риторичністю, наприклад: ввійти в психологію: «Каюсь, винен,
але тут треба й в псіхологію ввійти, як той казав» [1, с. 6]; нести свій хрест:
«Наша задача, наша повинність і вся поступовість у тому, щоб покірніще,
безропотніще нести свій хрест» [1, с. 21]; покорити під ноги свої: «Зімнять
мене хоче, покорити під ноги свої» [1, с. 27]; класти душу за ближнього: «Не
треба все, не треба душі класти за свого цього ближнього, рік дати їй трохи
того, що дають Тепам, Рінам, Тотам» [1, с. 28]; прекрасна половина: «А що?
А хто привів прекрасну половину відроженства? Хто?» [1, с. 32]; йти
тернистим шляхом, курити фіміам, прокладати шлях крізь терни: «Гонорарів
у нас нема, фіміамів нам не курять, ми йдемо тернистим, пане добродію,
шляхом! Ми, самотники! Ми грудьми прокладаємо крізь терни шлях черевам
наших патріотів і батьків народу»

[1, с. 36]; занесено меча: «Думати нема
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чого, брате. Над нами занесено меча. Кожна хвилина дорога» [3, с. 142];
одсунути меча: «Твоя заява поможе нам триматись, поки я не зроблю з свого
боку чогось, що поможе нам одсунути того меча від себ»е [3, с. 142]; видати в
руки правосуддя: «То це не буде більше твоє злочинство, ніж видати в руки
правосуддя справжніх злочинців?» [3, с. 142]; направити на шлях: «А хто ж
тебе, серце, направив на цей шлях?» [3, с. 298]; зламати свій принцип:
«Варвара Федорівна ніяк не може зламати свого принципу, що людей
розводить тільки смерть» [2, с. 229]; вмити руки: «Я вмиваю руки в цій
поважній справі» [2, с. 231]; пити чашу до дна: «Дійсно, вона «пила чашу до
дна», як пояснила»

[2, с. 253].

Також письменник використовує крилаті вислови: «Борітеся —
поборете, вам Бог помагає, за вас воля, за вас правда святая» [1, с. 22];
«Мовчання іноді говорить більше, ніж слова» [3, с. 164]; «Мовчать, бо
благоденствують» [3, с. 200]; «Не все страхом можна примусити робити»
[3, с. 239].
Можна зробити висновки, що у мові творів В. Винниченка з метою
надання

їй

образності,

виразності,

емоційності

широко

вживаються

фразеологізми, що належать до розмовно-побутового стилю. Вони становлять
найчисельнішу групу, адже саме завдяки їм автору вдається образно і яскраво
передати внутрішні і зовнішні якості персонажа, відтворити його духовний
стан, дати портретну характеристику, звернути увагу на мову і поведінку
героїв. Часто зустрічаються в мові автора, внутрішніх монологах, відступах і
нейтральні (міжстильові) фразеологізми. Частка книжних фразеологізмів в
аналізованому нами доробку В. Винниченка невелика в порівнянні з
розмовними і нейтральними фразеологічними одиницями, але все-таки вони
відокремлюються в досить вагому групу.
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У статті досліджено особливості астрономічної термінології в науковій
лексиці української мови та специфіку шляхів поповнення і вживання
астрономічних термінів; терміни розглянуто як один з основних шарів лексики
наукової мови; проаналізовано структурні типи астрономічних термінів
прикладі

на

словника Володимира Левицького; окреслено місце та значення

запозиченої лексики у складі української астрономічної термінології.
Ключові

слова:

астрономічна

лексика,

мовна

терміносистема,

астроніми, номени.
Сучасна українська термінологічна лексика неоднорідна за походженням.
У складі української термінології є назви, утворені на питомому ґрунті: водень,
добуток, клітина, присудок. Значна кількість термінів української мови – слова
іншомовного походження (запозичення): ліцензія, модернізм, префікс, синус.
Негативним явищем в українській термінології ХХ ст. є значний спад
активності дериваційних процесів (словотворення), адже втрачається баланс
між основними джерелами збагачення української терміносистеми – між
термінотворенням та використанням запозичень [3, c. 46].
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Важливими є ономасіологічні проблеми термінології, адже термін є
одиницею найменування. Виникають та розвиваються терміни лише на ґрунті
конкретної мови, а творцями термінології є носії цієї мови.
Склад української термінології поповнюється завдяки використанню
вторинної номінації, синтетичної й аналітичної деривації та запозичень із
чужих мов.
Основними недоліками термінології є багатозначність термінів у межах
однієї терміносистеми, наявність омонімів, синонімів, невідповідність термінів
поняттям, які вони виражають (неправильно орієнтовані терміни), відсутність
чіткого визначення, громіздкість термінів, надмірне використання запозичених
найменувань, відсутність уніфікації в правописі (ортопедія, але орфографія).
Невпорядкованість різногалузевих терміносистем гальмує розвиток деяких
наук і спричинюється до помилок у практичній діяльності [2, c. 25].
Вивчення астронімічної лексики має істотне значення для становлення
ономастики як системи, бо астроніміка оперує назвами реальних об’єктів
дійсності і презентує лексику, іноді дуже давню за походженням, що є
важливим при вивченні української мови.
Водночас слід зазначити, що сама астроніміка як галузь ономастики ще
не має чіткого статусу, про що свідчить, зокрема, нечіткість терміносистеми. В
одних

лексикографічних

працях

наявні

два

терміни,

що

позначають

астрономічні об’єкти: астронім і космонім [1, с.76]. За енциклопедією
„Українська мова”, під космонімом (астронімом) розуміють власну назву
природних космічних об’єктів [7, c.272].
Важливим є те, що астроніміка за своєю предметною віднесеністю
(тобто за позамовними характеристиками) є досить близькою до топоніміки.
Астроніми, як і топоніми, прив’язані до простору. Це своєрідна небесна
топоніміка.
Астрономічні назви – не просто знаки для розрізнення небесних тіл.
Вони є свідками минулого, дають уявлення про те, як у давнину розуміли
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небесні тіла, практично використовували зоряне небо для орієнтації в часі
[3, c. 4].
Астроніми, безперечно, належать до основного фонду лексики. Це
особливі мовні
культурний

одиниці,

які мають

компонент,

тобто

у

своїй

семантиці

національно-

вирізняються особливою країнознавчою

репрезентативністю, багатством культурних, історичних асоціацій.
Процес становлення й еволюції форми називання астроніма тісно
пов’язаний із

звичаями й особливостями духовної культури народу, його

історією. Назви зоря, місяць, сонце відображають поняття, сформовані носіями
мови в процесі

їхньої пізнавальної діяльності, і є позначеннями, або

номінативними знаками, реалій, які їх оточують.
У формуванні астронімів відображений розвиток людських уявлень про
навколишню природу, зміни в її сприйнятті, оцінці її об’єктів.
Астронімічна лексика як компонент мовної системи підпорядковується
її закономірностям, але має низку специфічних ознак, які зумовлені
семантикою. Астроніми зоря, місяць, сонце мають дуалістичну природу, тобто
залежно від значення можуть уживатися то як власні, то як загальні назви:
Сонце – сонце, Місяць – місяць, Зоря – зоря.
У центрі уваги народу були Сонце, Місяць, Зоря. Саме ці астроніми
відтворюють

світоглядні особливості українського народу. У давні часи

астроніми були символами різних понять, істот, категорій. У чужоземців, які
вивчають мову тієї чи іншої нації, часто виникають запитання, чому якийсь
об’єкт має саме таку назву. З деякими номінаціями пов’язують легенди та міфи,
знання яких збагачує внутрішній світ людини.
Ознайомлення

з

давніми

уявленнями

про

астроніми

допоможе

запам’ятати їхні особливості [4, c. 208].
Українська астрономічна термінологія на науковому ґрунті почала
розвиватися

в

другій

упорядників

українських

половині

ХІХ

астрономічних

століття.
термінів

Одним
був

із

перших

авторитетний

український математик та фізик, член Наукового товариства імені Шевченка у

315

Львові Володимир Левицький. У 1902 році він опублікував четверту
частину словника «Матеріяли до фізичної термінольоґії», яка мала назву
«Акустика і оптика. Астрономія і космоґрафія» [5, c. 9]. Матеріали

до

астрономічної термінології, що вийшли друком у Збірнику математичноприродописно-лікарської секції НТШ, можна вважати першим українським
термінним словником із астрономії.
Для

астрономічної

терміносистеми

терміносполуки. Вони побудовані
компонентів

шляхом

за

характерні

моделями

двокомпонентні

підрядної

узгодження та керування. Серед

залежності

терміносполук

переважають терміни, які складаються із прикметника та іменника чи двох
іменників.
Двокомпонентні

терміносполуки

становлять основу астрономічної

поряд

із

термінами-іменниками

термінології,

їх найбільше серед

терміносполук. Найпродуктивнішими є два типи терміносполук (прикметник
+ іменник та іменник + іменник), інші – малопродуктивні.
Отже, велика кількість різноманітних моделей терміносполук дає змогу
називати різні складні поняття. Термінні словосполучення, на відміну від
однослівних

термінів,

мають

конкретніше

значення завдяки залежним

словам, які уточнюють значення відповідної термінолексеми
[6, c. 139].
Значну

частину

української

астрономічної

лексики

формують

запозичення з грецької мови: аероліт (ẚήρ – повітря + λίϑος – камінь),
аномалїя (ἀνωμαλία – нерівність, відхилення), апогей (ἀπο – префікс, що
означає віддалення, відокремлення + γῆ – земля), апсида (ἁψίς (ἁψῖδος) –
дуга), астероїд (ἀστεροειδής – зіркоподібний, зоряний), астроляб (ἄστρον –
зоря + λαβή –

хапання),

астрофізика (ἄστρον – зоря + φυσιϰὰ – єство,

природа); латинської : ґрануляция (granulum – зернина, зернятко), евекция
(evectio – відхилення, від eveho – підіймаю), елємент (elementum – первісна
речовина), калєндар

(calendarium – боргова книжка), квадрант (quadrant
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(quadrantis) –

чверть,

четверта

частина),

квадратура

(quadratura –

надання квадратної форми), констеляция (со – префікс, що означає
об’єднання, спільність + stella – сузір’я), кульмінація (culmen (culminis) –
вершина. Декілька термінів запозичено з арабської мови: азимут (ас-сумут, від
ас-самт – шлях, напрям), альгідада (аль-ідада – лінійка), альмукантарат
(аль-мукантарат,

від

кантара –

французької мови в українську

вигинати

дугою). Через посередництво

астрономічну

термінологію увійшли

такі

терміни: екваторіял (франц. аquatorial, від лат. аequator – рівнодільник), зеніт
(франц. zаnith, від араб. земт – шлях, напрям), колюр (франц. сolure, від
грец. ϰόλουρος – безхвостий), люнет (lunette, зменш. від lune – Місяць).
Серед запозичень в астрономічній терміносистемі зафіксовано й

номени,

зокрема із грецької мови – назви сузір’їв, планет: Андромеда (‘Аνδρομέδη),
Геракль (‘Нραϰλῆς), Касиопея (Кασσιέπεια), Кентавр (Кένταυρος), Кефей
(Кηφεύ),

Оріон

(‘Ωρίων),

Пеґаз

(Пήγασος), Перзей (Περσεύς), Плєяди

(Пλειάδες), Уран (Оύρανός); із латинської мови – назви планет: Венера (Venus
(Veneris), Еридан (Eridanus), Марс
(Neptunus),

Сатурн

(Saturnus),

(Mars), Меркур
Юпітер

(Juppiter).

(Mercurius), Нептун
Ці

власні

назви

українська астрономічна термінологія засвоїла з дещо зміненим граматичним
оформленням.
Астрономічна лексика продовжувала розвиватися і велику кількість
складають слова, запозичені з англійської мови у, що свідчить про активність
даного процесу в наш час. Багато запозичень з англійської мови становить
назви

новітніх

систем

спостереження

за

небесними

тілами,

систем

навігації, космічних розвідувальних апаратів, що активно використовуються
в

сучасних

працях з астрономії. Наприклад: ESO (European Southern

Observatory) – Європейська південна обсерваторія; спектрограф HARPS (High
Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) – телескоп розташований на орбіті
Землі; зонд LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) – назва штучного супутника
Місяця; американський міжнародний зонд Dawn («Світанок»); місячні
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зонди GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory);

марсохід NASA

(National Aeronautics and Space Administration – Національне управління

з

аеронавтики і дослідження космічного простору); GNSS (Global Navigation
Satellite Systems) – Глобальна навігаційна супутникова система, відома ще,
як ГНСС; GPS (Global Positioning System) – Глобальна система навігації,
тобто супутникова система навігації.
Таке

різноманіття

іншомовних

компонентів

в

українській

астрономічній лексиці свідчить про активну культурно-наукову взаємодію
України з іншими країнами світу.
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Studied the characteristics features astronomical terminology in scientific
vocabulary Ukrainian language and specific ways to recharge and use astronomical
terms. Dates are considered as one of the main layers of the vocabulary of scientific
language; analyzed structural types of astronomical terms as an example dictionary
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Х. Ільясова
Науковий керівник: проф. Тихоша В. І.
Кафедра української мови
Херсонський державний університет
e.mail: NPogorletska@ksu.ks.ua
Досліджували особливості соціально-економічної лексики у сучасній
українській мові. У статті розглянуто загальнотеоретичні проблеми сучасної
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української економічної лексики, велика увага приділена класифікації,
складу, структурі та способам творення соціально-економічної лексики.
Ключові слова: соціально-економічна лексика, сучасна лексика,
загальнонаукова лексика, вузькоспеціалізована лексика.
Необхідність подальшого й детального вивчення української лексики
зумовлюється тим, що, по-перше, сучасна вітчизняна лексика ще не досить
глибоко досліджена, по-друге, існує потреба багато- аспектного аналізу всіх
складників лексичної системи української мови, дослідження особливостей
їх структури, взаємозв'язків та функціонуваня.
Сучасні соціально-економічні терміни об'єкт, що привертає увагу й інтерес
кожного, починаючи від пересічної особистості, яка щоденно отримує
значну кількість інформації соціально-економічного змісту, часто з
використанням запозичених понять, і закінчуючи фахівцями, професійно
пов’язаними з цією термінолексикою. Незважаючи на появу низки праць з
вивчення соціально-економічної термінології, все ще існує чимало проблем,
які потребують детального і всебічного висвітлення. Актуальність теми
визначається

необхідністю

поглибленого

вивчення

комунікативно-

стилістичного функціонування соціально-економічної лексики з метою
подальшої їх стандартизації й кодифікації. Дослідження саме такого типу є
позитивною тенденцією для всієї термінології в цілому, оскільки найменш
вивченою

залишається

саме

проблема

функціонування

соціально-

економічних термінів у текстах різного стилю.
Мета дослідження полягає у вивченні структурної та семантичної природи
соціально-економічної лексики сучасної української мови.
Завдання дослідження:
- простежити історію формування термінознавства як науки;
- з’ясувати зміст та обсяг поняття «соціально-економічна лексика»;
- розглянути лексикографічний стан у галузі соціально-економічної
термінології в діахронічному аспекті;
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- дослідити семантичні перетворення, що відбуваються в сучасній
українській соціально-економічній лексиці;
- визначити способи творення термінів в галузі соціальної економіки;
- визначити зв’язки між різними структурними формами лексем;
- прослідкувати процеси термінологізації та детермінологізації сучасних
соціально-економічних лексичних одиниць.
Об’єктом дослідження є сучасна соціально-економічна лексична
система.
Щоб успішно виконувати функцію, пов'язану з відображенням розвитку
науки, мова повинна розвивати різноманітні виразові засоби, уточнювати і
розширювати

семантику

лексичних

одиниць,

розширювати

їх

сполучуваність і здатність виражати зовсім нові поняття, що масово
виникають у зв’язку з науково-технічним і суспільним прогресом, свідками
якого ми є. Процес вироблення засобів опису нових понять постійно
відбувається у мові [3, с. 9], дещо відстаючи від розвитку науки: засоби для
опису нових теорій усталюються у мові, як правило, через кілька років
після виникнення потреби в такому описі.
Взятий

нами

матеріал

дає

підстави

вважати,

що

вчені

при

формулюванні теорії та викладу її засобами будь-якої природної мови
стикаються з немалими труднощами, особливо тоді, коли

вони

мають

справу з поняттями високих ступенів абстракції, які не можуть бути
унаочнені, бо їм не відповідають явища,що можуть сприйматися людськими
органами чуттів.
Створення термінологічної системи певної науки засобами тієї чи іншої
природної мови відбувається, як правило (і на жаль!), без участі мовознавців.
Намагаючись якомога точніше виразити певне поняття чи явище, фахівець з тієї
галузі науки, для якої створюється система термінів, або вибирає слова і
словосполучення мови, якою він пише, і надає цим словам таких значень, яких
вони до цього часу не мали, або вживає загальноприйняті в науці іншомовні
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слова чи корені, здебільшого грецькі чи латинські, або створює нові слова,
використовуючи корені та афікси як своєї, так і інших мов [2, с. 4].
Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію.
«Усяка наука, ─ за словами І. Свєнціцького ─ це систематичне і дотепне
окреслення (дефініція) певних явищ ─ особливою, тій науці належною мовою»
[4, с. 143]. Загалом серед термінологічної лексики можна виділити: суспільнополітичну, науково-технічну, природничу, адміністративно-ділову тощо.
У

результаті

загальновизнані

проведених

досліджень

упорядкування,

ми

унормування,

проаналізувати
кодифікація

доведені
й

і

уніфікація

української лексики, що належить до державотворчих процесів, бо очевидним є
те, що безповоротний процес українського державотворення диктує такі потреби
національного життя, які сприяли би утвердженню його престижу в усьому світі.
До такої ділянки належить і наукова мова, у тому числі розвиток термінології.
Звернули увагу на соціально-економічну лексичну систему як складову
частина загального термінологічного фонду, яка становить складну організацію
спеціальних одиниць, неоднорідну за своїм походженням та сутнісними
характеристиками. Значна частина семантичних змін у ній зумовлюється
процесами "вживлення" термінів у загальну мову та розвитком нових лексичних
значень на основі загальновживаних слів.
Найважливішим

засобом

поповнення

соціально-економічного

термінологічного фонду є запозичення іншомовних слів переважно з
англійської мови. Іншомовні впливи на українську термінологію взагалі й
соціально-економічну підсистему зокрема в досліджуваних нами словниках є
більш інтенсивними й різноманітними порівняно з попередніми десятиліттями.
Зовнішній вплив на мову зумовлює не тільки позитивні, але й негативні
наслідки і в жодному разі не відбувається безслідно. Тому неодмінною умовою
використання кожного запозичення є аналіз ситуації в кількох напрямках:
доречності тих чи інших термінів у певних процесах мовної комунікації;
доцільності запозичення лексичних одиниць інших мов за наявності власне
національних відповідників та ін.
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Найпоширенішою формою утворення нових соціальних й економічних
термінів є спосіб створення словосполучень, що в свою чергу впливає на
ступінь прояву полісемічності: чим більше компонентів у складі певного
терміна, тим більш конкретне значення він виражає, тим самим тяжіючи до
однозначності.
У

сучасних виданнях виділяються

дві основні групи соціально-

економічних термінолексем: лексика, використовувана в прямому значенні
(тобто у своїй номінативно-дефінітивній функції), і лексика, використовувана в
переносному значенні, з набуттям емоційно-експресивного забарвлення
(метафоричне перенесення в різних групах лексики та поєднання спеціальної
одиниці з конотативно забарвленими компонентами).
Дослідження трансформацій семантики соціально-економічної лексики,
використовуваних у сучасних словниках, дозволяє виділити в ній кілька
взаємопов'язаних компонентів: 1) початкове значення загальновживаних слів,
яке викликає асоціації; 2) нове значення спеціальної одиниці, внаслідок
взаємодії двох попередніх елементів. Аналіз семантики соціально-економічних
лексем у словниковому складі української мови переконливо засвідчує, що
семантика у всіх випадках зумовлена їх нормативністю та внутрішньою
формою.
Аналіз лексем соціальної економіки свідчить про потребу детального
тлумачення окремих маловживаних понять у випадку використання їх у
текстах, розрахованих на широке коло реципієнтів, оскільки лише за умови
правильного сприймання буде досягнуто повної взаємодії автора з читачем.
Фіксуючи у словнику реальний стан сучасної соціально-економічної
термінології, автори намагаються, не порушуючи змісту понять, коригувати
окремі лексеми та лексикосполуки, узгоджувати їх зі словотвірними засобами
української мови, уникати недоречних росіянізмів чи інших чужоземних
впливів. Одночасно залишають можливість користувачам, зацікавленим у
розвитку

української

експериментувати

фінансово-економічної

термінологію

на

власній

думки,
мовній

самим
основі,

більше
сміливіше
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впроваджувати нові відповідники, шукати розмовної діалектики між
запозиченим і власним.
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УДК 81’39.811
СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ
Є.О. Ірклій
Кафедра мовної освіти
Херсонський державний університет
Статтю присвячено визначенню загальних та індивідуальних рис
англомовного наукового тексту та його стилістичним особливостям.
Ключові слова: англомовний науковий текст, стилістичні особливості,
термінологія, інфінітивний зворот, герундіальний зворот.
Сучасний світ неможливо уявити без стрімкого розвитку науки й техніки,
постійного зростання обсягу наукової інформації. У контексті глобалізації
світового співтовариства особливої актуальності набуває вивчення наукової
комунікації, предметно-знаковим носієм якої є науковий текст. Наукова
спеціалізація – це яскрава ознака сучасного світу. У зв'язку з цим, як зазначає
Горелікова С. Н., сьогодні, “як правило, досліджуються не мови взагалі, а
функціональні стилі, що входять до їх складу, які виконують різні конкретні
функції спілкування між людьми (розмовний, суспільно-політичний, офіційноділовий, художній, науковий і технічний)”. [1] У зв'язку з цим питання
особливостей стилю наукових текстів є досить актуальним: науковий стиль
широко використовується в сучасній практиці, оскільки в сучасному світі наука
розвивається бурхливими темпами, відбувається взаємообмін між вченими
різних країн, постійно здійснюються переклади наукової літератури. Крім того,
при дослідженні будь-якої проблеми вчений не може зосередитися тільки на
роботах вітчизняних авторів, а повинен вивчати матеріали своїх іноземних
колег. При цьому англійська мова є сьогодні практично міжнародною мовою
науки, саме англійською проводяться міжнародні конференції та семінари,
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публікуються збірки авторів різних країн. Усе це говорить на користь
важливості і необхідності вивчення особливостей наукового стилю англійської
мови, що і є темою нашої роботи.
Слід зазначити, що широке та інтенсивний розвиток наукового стилю
призвело до формування в його рамках численних жанрів, таких, як: стаття,
монографія, підручник, реферат, анотація, документація, каталог, довідник,
інструкція, реклама (що має ознаки публіцистичного стилю). Кожному жанрові
притаманні свої індивідуально-стильові риси, однак вони не порушують єдність
наукового стилю, наслідуючи його загальні ознаки і особливості. У даній
роботі ми досліджуємо особливості стилю наукового англомовного тексту
взагалі, не зосереджуючись на жодному з можливих жанрів.
Сфера застосування наукового англомовного тексту дуже широка.
Сучасний

англомовний

текст

має

низку

стилістичних

особливостей.

Основною стилістичною рисою англомовного наукового тексту є точний і
чіткий виклад матеріалу. Головний упор у ньому робиться на логічній, а не на
емоційно-почуттєвій стороні викладеного. Основний принцип наукової мови –
точність і ясність викладу думки. Англомовний науковий текст насичений
спеціальною термінологією, характерною для даної галузі знань. У ньому
зустрічаються інфінітивні та герундіальні звороти, а також інші конструкції.
Наприклад: None of this is to deny that the emergence of a new music genre can
influence the whole classification.
В

англомовному

емоційно-експресивні
невід’ємною

науковому
засоби.

складовою

тексті

можуть

використовуватися

Емоційно-експресивна

наукового

тексту

в

номінація

цілому

та

є

писемного

англомовного тексту зокрема і є культурно специфічним феноменом.
Інтенсифікатори

та

інші

засоби емфази

виконують

важливу

функцію

привернення уваги адресата до найважливіших фрагментів тексту.
Емоційно-експресивна номінація досягається через використання цілої
низки мовних засобів – емфатичних займенників, синтаксичних зворотів та
конструкцій, спеціальних випадків інвертованого порядку слів, емфатичних
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лексичних одиниць. Наприклад: It is also worth reiterating that dynamics of a
sound as well as softness and loudness is important.
В англомовних наукових текстах вживаються метафора, аналогія,
персоніфікація. Ці стилістичні засоби надають серйозній науковій прозі
експресивності

та

сприяють

зацікавленості

адресата. Наприклад: For a

critical introduction, see the work of Richard Middleton (e.g. Studying Popular
Music 1998) and Starr Waterman American Popular Music (2004). Приверненню
уваги адресата сприяє й використання засобів вираження персоніфікації, яка
стосується анімації неістот. Персоніфікація – важлива частина наукового
тексту, що вербально репрезентує складні ментальні

операції.

В

англомовному науковому тексті наявне використання засобів вираження
персоніфікації, яка стосується анімації неістот, сприяє приверненню уваги
адресата. Наприклад: Downloading, computing, networking, and entertainment are
ways of learning music.
Приверненню уваги до стрижневих моментів тексту сприяють й
оказіоналізми, у тому числі й абревіатури: Two more elements of music are
“two T’s: timbre and texture”.
Англомовному науковому тексту притаманне вживання цілої низки
етикетних

стереотипів привернення

організації

тексту,

виділення

уваги,

основної

що
та

використовуються

для

другорядної інформації та

уточнення [4, 283]:
1. Функція організації тексту: firstly, first of all, we are going to talk about.
2. Функція виділення основної та другорядної інформації: note (that), it’s worth
noting, the most important… .
3. Функція уточнення: that is, to clarify, to be more exact.
Єдина функція наукового стилю – інтелектуально-комунікативна, інші
функції факультативні. Науковий стиль характерний для текстів, призначених
для повідомлення точних відомостей з будь-якої спеціальної області і для
закріплення процесу пізнання. Саме цією обставиною і визначається характер
особливостей наукового тексту в англійській мові.
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Виділені нами особливості наукового стилю в англійській мові такі:
1)
2)

присутність
вживання

слів

спеціальної

тільки

в

3)

чи

термінологічних

відсутній

4)
5)

прямих

лексики,

вживання
у

синтаксичній

6)

обов’язковий

пасивний

переважають

поділ

значеннях;
вигук;

здебільшого
структурі

термінів;

складнопідрядні

тексту

на

форм;
речення;
абзаци;

7) стереотипність синтаксичної структури;
Крім того, англомовний науковий текст насичений спеціальною
термінологією, яка є характерною для даної галузі знань. У ньому
зустрічаються інфінітивні та герундіальні звороти, а також інші книжні
конструкції. У писемному

англомовному

науковому

тексті

емоційно-

експресивна складова реалізується шляхом вживання низки експресивних
мовних засобів. Засоби емфази виконують функцію атракції уваги адресата до
найважливіших моментів тексту.
Сучасного вченого, як і вченого будь-якої іншої епохи, неможливо уявити
без створення або експертизи того чи іншого тексту, різних типів якого стає так
багато, що важко обійтися без спеціальної допомоги зі складання тих текстів, з
якими найчастіше доводиться працювати вченому. Професійна діяльність не
тільки сучасного дослідника, а також спеціаліста будь-якої галузі народного
господарства, виробництва, освіти, культури тощо перш за все ґрунтується на
наукових знаннях, тому дотримання норм наукового стилю, зокрема знання
особливостей побудови та мовного вираження, принципів укладання наукових
текстів, їх категорій, ознак, характеристик, структурно-смислових аспектів і
змістовних частин, є важливим показником культури наукової та фахової мови.
Культура фахової мови є конкретно-історичним явищем, що реалізується в повсякденній професійній мовній практиці за допомогою фахової (предметної)
мови – сукупності використовуваних у професійній сфері комунікації мовних
засобів з метою забезпечення порозуміння між людьми, які працюють в цій
сфері.

328

Можна мати які завгодно дослідницькі таланти, але якщо немає умінь і
навичок написання наукових текстів, то можна з упевненістю сказати, що
досягнення і самореалізація такого вченого будуть мінімальними. Та й навряд
чи взагалі без цього можна стати ученим. Можна навести десятки прикладів з
історії науки, коли пріоритети тих або інших відкриттів закріплювалися не за
тим ученим, що першим щось відкрив, а за тим, хто, по суті, повторив
відкриття, але при цьому зумів донести його через талант написання
різноманітних текстів до наукового співтовариства. Особливо це актуально в
нашу епоху – епоху інформаційної цивілізації, коли успішна комунікація
нерідко буває важливішою від наукового відкриття. Тексти, з якими доводиться
мати справу вченому, умовно можна розділити на дві групи: тексти, що він
створює, і тексти, які йому доводиться використовувати у своїй діяльності або
піддавати експертизі. Усі ці тексти створюють своєрідний текстовий простір, у
якому перебуває вчений. При цьому ефективність науковця виміряється
здатністю створювати власні оригінальні тексти, поширювати їх і опановувати,
застосовувати, переробляти й оцінювати інші тексти.
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Статтю присвячено аналізу структурних та стилістичних особливостей
парцельованих складних речень на матеріалі творів Люко Дашвар. Розглянуто
основні типи парцелятів та прокоментовано їх функціональні властивості.
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У сучасному мовознавстві, зважаючи на нові підходи до вивчення
мовних

явищ,

значна

увага

приділяється

дослідженню

особливостей

індивідуального стилю відомих особистостей, оскільки з'являється можливість
глибшого розуміння їхніх творів завдяки детальному аналізу їх на всіх мовних
рівнях.
Незважаючи на достатню кількість робіт з синтаксичної ідіостилістики, в
сучасному мовознавстві практично відсутні праці, присвячені аналізу мови
художньої прози

Люко Дашвар. У лінгвістичних розвідках С. Ворони та

Л. Пац з’ясовано лише формально-граматичні параметри односкладних речень
та загальні синтаксичні особливості художньої прози Люко Дашвар [1; 7].
Аналіз синтаксичних особливостей художньої прози Люко Дашвар
засвідчує загальну тенденцію до послаблення внутрішньореченнєвих зв’язків за
допомогою засобів смислової актуалізації, з-поміж яких у письменниці активно
виявлюваними є парцельовані конструкції, що попри різноманітність структури
завжди виокремлюють найважливіший за змістом фрагмент повідомлення.
Парцельовані

конструкції

як

явища

динамічного

(експресивного)

синтаксису неодноразово ставали об'єктом уваги дослідників української
лінгвістичної школи (І. Вихованець, П. Дудик, А. Загнітко, Н. Івкова,
Н. Конопленко, Л. Конюхова, В. Федонюк та ін.), російської лінгвістичної
школи

(В.

Виноградов,

Л.

Щерба,

М.

Поспєлов,

Ю.

Ванников,

О. Сковородников, Н. Формановська та ін.), зарубіжної лінгвістики (Л. Теньєр,
Ш. Баллі, В. Матезіус та ін.).
Метою нашої статті є аналіз структурних та функціонально-стилістичних
особливостей парцельованих складносурядних та складнопідрядних речень на
матеріалі творів Люко Дашвар.
Парцеляція (від фр. рarceller – поділяти на дрібні частини) – це таке
членування речення, при якому зміст висловлювання розкривається не в одній,
а в двох чи кількох інтонаційно-смислових одиницях, розташованих одна за
одною після розділової паузи [2, c. 181].
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Процес парцелювання охоплює й усі типи складних речень в творах
Люко Дашвар. При парцеляції частин складносурядного речення між
частинами складного речення у складі висловлення зберігаються загальні
семантичні

відношення,

які

підтримуються

вживанням

відповідних

сполучників сурядності.
Складносурядні

речення

з

єднальними,

приєднувальними

та

протиставними відношеннями членуються не спонтанно, а в результаті
запланованого та стилістично мотивованого членування. Парцеляція у межах
складносурядних речень зумовлена потребами видозміни інтонування речення
і необхідністю наголошення, виділення інформації, що сприяє її актуалізації та
інтонаційному вичленовуванню, зберігаючи при цьому смислову і структурну
взаємодію сурядних частин, що підтверджується і смисловими відношеннями
між ними [6, с. 38]. Водночас здатність до парцелювання складносурядних
речень

залежить

від

взаємозумовленості

частин,

їхньої

семантичної

самостійності, самодостатності: «Так і йшла до Орисі, притримуючи важке
намисто. А воно собі Марусю по животі – хльост, хльост, хльост!» [4, с. 21];
«Нема за що зачепитися. І людей нема» [3, с. 119]; «Стас почервонів від гніву.
Та вона знущається з нього! Та вона просто підле стерво!» [3, с. 60].
Особливої значущості набуває парцелювання сурядних частин, що
перебувають між собою в розділових відношеннях, оскільки в цьому разі
посилюється

рівнозначність

великість, витворюється

тло

дій

і

максимілізується

рівноконкурентності:

«Чи

їхня
дурна.

рівно
Чи

бридка» [3, с. 118].
В ідіостилі Люко Дашвар не представлена парцеляція складносурядних
речень з градаційними відношеннями між частинами.
Прийомом парцеляції письменниця послуговується загалом для посилення
напруження мови, ступінь виявлення якого може бути різним – від стриманого
до дуже значного, яскравого.
Парцелят Люко Дашвар використовує для зосередження уваги на змісті
кожної частини з метою інформативної насиченості фрази у комунікативній
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системі. Виконуючи інформативну функцію, парцельовані структури
передають значення відтворення, розвитку, уточнення, пояснення.
Особливої уваги заслуговує парцелювання на базі складнопідрядних
речень щодо особливостей вияву модальності, за якої парцеляти – це підрядні
частини, модальне значення яких є частиною зовнішньо-синтаксичного
відношення інформації цілого складного речення до позамовної дійсності.
Парцеляти вживаються для підсилення емоційно-експресивного навантаження
висловлення.
У парцелятах, утворених на базі підрядних предикативних частин,
продовжує діяти логічно-предикативний зв'язок, що об'єднує компоненти
актуального членування (теми і реми) на рівні всього речення, водночас
активізуються, відновлюються внутрішньореченнєві предикативні зв'язки на
рівні частин.
Як зазначає З. Денисенко, умовами, що полегшують парцелювання
складнопідрядних речень, є: 1) здатність розчленованої конструкції набувати
значення, при якому підрядна частина не має першочергового значення; 2)
здатність підрядної частини виражати додаткове обмежувальне (або додаткове
видільне) значення, відповідно здатність головної частини до звуження свого
змісту

додатковим

повідомленням

із

з’ясувальною,

означальною

або

обставинною семантикою [5, с. 184].
Класифікацію парцельованих підрядних частин складного речення
проведено за типами підрядних речень. Функціонують складнопідрядні
речення з підрядними прогнозованими і підрядними непрогнозованими
частинами. До прогнозованих належать парцеляти, що відповідають підрядним
реченням зразка нерозчленованої структури:
а) означальні: «Стас раптом відчув себе малим і безпорадним. Як у
далекому дитинстві, коли точно знаєш, що винуватий, а пояснювати – зайве,
однаково ніхто не зрозуміє» [3, с. 252];
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б) з’ясувальні: «Ти ж не дурний, усе розумієш… Усе! Що тобі начхати
на сучасне малярство, Єрофеєва, Шнітке і всі його фан-клуби… Що тебе
ніколи не зацікавить нічого, з того, чим живе вона…» [3, с. 48];
в) займенниково-співвідносні: «І за німця того… Який мого Стьопку
врятував» [4, с. 28].
Парцеляцію непрогнозованих складнопідрядних речень розчленованої
структури, тобто з детермінантним значенням, репрезентовано в художній мові
Люко Дашвар дуже продуктивно. Так, серед обставинних підрядних речень
відзначені парцельовані види:
а) способу дії, міри та ступеня, порівняльні (що належать до речень
нерозчленованої структури): «Іветта Андріївна сиділа біля Платонового
ліжечка. Ніби охороняла спокійний сон сина» [3, с. 40];
б) часу: «Мені ніхто ніколи квітів на восьме березня не дарував. Тільки у
школі… Коли вчителі змушували хлопців гроші на квіти збирати» [3, с. 253];
в) причини: «Та ти заздриш мені, Марусько! Бо мене Стьопа так любить,
що все село про це гудить...» [4, с. 101]; «На хутірську дивилася – не могла. І на
маму не могла. Ніби сама у цьому винна…» [3, с. 261];
г) мети: «Оце бомагу відправив… на самий верх! Щоб Орисі ордена
вручили» [4, с. 19]; «І обов'язково будьте присутнім під час візиту лікаря. Щоб
у Лідочки не виникло спокуси утаїти від вас його… рекомендації» [3, с. 74];
д) з допустовим значенням: «Не проклинайте, бабо, мою маму. Хоч і
погубила коралі, та потім усе докупи зібрала» [4, с. 107];
е) порівняльні: «Бузковий кущ розрісся. Наче дерево» [4, с. 39]; «Платон і
Рая щезли. Наче вітром аж до зірок понесло» [3, с. 293].
Ми не виявили в досліджуваному матеріалі парцеляцію складнопідрядних
речень з підрядними умови, наслідку та місця.
Внаслідок аналізу мовного матеріалу ми можемо зробити такий висновок:
найбільш

частотними

парцельованими

складнопідрядними

реченнями

постають речення розчленованого типу з детермінантними причини та мети.
Сприяє цьому здатність підрядної частини виражати додаткове значення, що
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здебільшого постає інтерпретованим як відповідне тло або детермінантна
частина репрезентує перебіг певної дії, постає разом з дією головною як
зумовлена наявністю відповідних чинників.
Отже, спрямованість прийому парцеляції, під яким розуміють такий спосіб
мовленнєвого членування єдиної синтаксичної структури, за якого вона втілена
не в одній, а в декількох інтонаційно-смислових одиницях, у романах Люко
Дашвар полягає в акцентуванні, виділенні найбільш значущих частин
висловлювання, створенні ефекту невимушеного процесу мислення, посилення
інформативності

тексту,

відбиття

різноманітних

відтінків

авторського

ставлення до явищ, подій, процесів, осіб.
Функційно-смислове навантаження парцельованих одиниць у романах
різне, основним їх призначенням виступає вичленовування певної інформації з
метою її наголошення, актуалізації і навіть графічного оформлення як окремої
частини. Водночас письменниця прагне досягти максимальної злитості й
зв'язаності всіх елементів тексту, незважаючи на широке використання
парцеляції.
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АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ ВОДИ У ПОЕЗІЇ ЯРА СЛАВУТИЧА
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Кафедра української літератури
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У статті досліджуються особливості художньої передачі архетипного образу
води у поезії Яра Славутича, специфіка його потрактування.
Ключові слова: архетип, ліричний герой, вода, символ
Поетичне світосприйняття, уміння по-своєму прочитати традиційну
символіку українського міфосвіту, здатність до витворення власної поетичної
моделі світу – це саме ті елементи, які характеризують творчий доробок Яра
Славутича та підносять його на високий рівень мистецької майстерності.
Особливості його індивідуального стилю, специфіка використання ідейнохудожніх та виражальних засобів неодноразово привертали до себе увагу
літературознавців. Досліджували творчість Яра Славутича Н. Сологуб, П.
Сорока, Т. Назаренко, М. Ткачук, В. Кравчук та інші. Однак проблема
специфіки поетичної мови автора, його розмаїтої міфопоетики, на нашу думку,
є невичерпною.
Метою даної роботи є дослідження архетипного образу води у творчості
митця, декодування його змісту в контексті авторської картини світосприйняття
та встановлення зв’язків із національною фольклорною традицією.
Міфоструктуру будь-якого твору складають міфологічні символи, що
являють

собою

відображення

елементів

первинного

світосприймання.

Основоположними символами, що пов’язані з природою і первісними
уявленнями,

є

архетипні

образи,

які

домінують

у

мисленні

людей,

продовженням їх є міфологеми, що стають основою для творення нових
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символів. На сьогодні термін «архетип» тлумачиться як найбільш загальний,
фундаментальний, загальнолюдський символ, який лежить в основі будь-яких
художніх структур [5, с.247].
У фольклорній традиції образ води є надзвичайно багатогранним. Вода —
джерело життя, одна з основних стихій Всесвіту, символ жіночого начала в
природі, животворної матерії [2, с. 219]. Основні його грані – життя і здоров’я,
очищення і кохання, також вода виступає посередником між двома світами –
живих і мертвих, засобом для розкриття майбутнього [6, с. 66].
Символічне поле архетипу води в поезіях Яра Славутича розширюють
своєю семантикою концепти «дощ», «джерело», «річка», «став», «море
(океан)», «криниця», «сніг», «сльози», «роса». Характерне їх використання в
назвах поезій: «Дощ», «Став» (збірка «Співає колос»), «Дніпро» (збірка «Гомін
віків»), «Кастальське джерело», «Хвилі», «Чорне море» (збірка «Мудрощі
мандрів»), «Стусова криниця» (збірка «Шаблі тополь»).
Тема води входить до складу певної структури уявлень митця, елементи
водної стихії проходять наскрізними образами через усю творчість поета.
Архетипний образ води виступає не тільки тлом, творчим матеріалом, а й
виразником психологічних станів ліричного героя, лунає в унісон з його
настроями та сподіваннями, підсилюючи емоційність, експресивність поезій
(наприклад, у поезії «Дніпро» автор персоніфікує річку, змальовує її як воїна,
закликає до боротьби, використовуючи низку окличних імперативних речень:
«Грими ж, як пострах на маєтки ляські!/ Дзвени, мов кобза! Рокочи навкруг,/
Піднявши хвилі, як шаблі дамаські!» [3, с. 65].
За допомогою образу води будується і характерна для творчості Яра
Славутича опозиція «своє» – «чуже», точніше «рідний край» – «чужина»:
Ні гожий Майн, ні Райнові щедроти,
Ні косогорів пишнобарвна гра
Не нагадають степові широти
І не заступлять рідного Дніпра… [3, с. 115].
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Міфологеми степу та річки Дніпра, яка посідає особливе місце в
аксіологічній системі автора (на що вказує навіть псевдонім Григорія Жученка),
є домінантними у змалюванні образу України («Шумить Дніпро широкими
степами, / Через пороги прометавши путь» [3, с. 65]). Підтвердження цьому
знаходимо і в поезії-заповіті «Як помру, не подолавши втому…», в якій
ліричний герой просить поховати його «на довічний спокій» у рідній землі
Херсонщини поблизу Дніпра-Славути:
Десь під срібним листям тополиним,
Край Славути, над красою нив,
Для якого я назвався сином
І якому віддано служив [3, с. 116].
Про взаємопроникнення міфологем води і степу, встановлення між ними
тісного взаємозв’язку свідчить своєрідне зіставлення, навіть хвилинне
накладання, злиття двох стихій – справжнього моря та «моря» ланів – в уяві
ліричного героя у поезії «Розчарування»:
… і море вляглося,
Блискітками по хвилях погнало знеможену тінь.
Заяскріло навкруг, як у полі достигле колосся,
Лиш човни, мов женці, позолочену тнуть далечінь.
Та метафори ці, сподіваюсь, не варті й копійки.
Тут немає ланів, тут нуртує води каламуть [3, с. 424].
Символ води амбівалентний: як утілення жіночого життєдайного начала
вода вважалась джерелом родючих сил природи, та водночас вона може бути
грізною, руйнівною силою, що несе загрозу для людини і пов’язується зі
смертю. У віруваннях давніх слов’ян зустрічаємо також поділ води на «живу»
(тала вода, джерельна, дощова) та «мертву» (стояча вода, солона, підземна
вода). Варто зазначити, що Яр Славутич оспівує здебільшого «живу» воду, яка
часто реалізується в іпостасі життєдайного дощу («…Блакитна злива гордо
гомоніла

/ Родючим нивам і дівич-борам…» [3, с. 114]). Краплі дощу
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метафорично зображені як сльози неба, привертає увагу відхід від
традиційної фольклорної кольористики:
Плаче білими слізьми
Непрозоре небо
Та радіємо всі ми, –
Житу на потребу [3, с. 473].
«Живою» є і джерельна вода, що відзначається особливою цілющою
силою. Наші пращури вірили, що той, хто її нап’ється, набуває живої сили.
Обов’язковим ритуалом у наших предків було очищення водою (купання,
обливання, кроплення) [4, с. 37]. У Дельфах в 1968 році з’являється поезія
«Кастальське джерело». Ліричний герой п’є воду із овіяного легендами
«джерела натхнення» та вірить у його очисну силу:
З Кастальського надпивши джерела,
Стою на скелі, серцем прояснілий… [3, с. 233].
На відміну від «новоатомних рапсодів часу» він вбачає шлях до
воскресіння душі у плеканні в думах предковічного міфу, зверненні до «чар
натхнення».
За очищенням та наснагою звертається ліричний герой і до Чорного моря,
яке для нього «життєдайна кров», «мов батьків клич», «як материнські груди»:
На очисне купання
Я до тебе прийшов.
Ти – як воля остання,
Ти – як вічна любов! [3, с. 267].
Проте у міфологічній моделі світу поета на противагу «живій» існує і
«мертва» вода, від якої віє хворобами, загибеллю. Показово, що ця вода є
справою людських рук, наслідком техногенних катастроф:
Гнилі моря на тілі України
Збирають мито з ракових отрут [3, с. 341].
У міфології, фольклорі та й релігії вода має магічну силу: нею ворожать,
заклинають, зцілюють. Магічними лікувальними властивостями, вслід за
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народними віруваннями, наділяє поет жіночі сльози, які також є іпостассю
архетипного образу води. Струмінь фольклорної традиції, звернення до
пісенної поетики присутні і в назві поезії – «Жіноча пісня»:
…Помолюсь, – полечу
І сльозами змочу
Рани й кров по плечу.
Хай одужує муж –
І на битву чимдуж! [3, с. 410].
Властиве Яру Славутичу і традиційне для української літератури та
фольклору трактування образу води як символу руху, змінності та плинності
часу і життя, людського буття. Вода – це час, провісниця долі та боротьби:
О хвилі смертного буття,
Відбиті в вічнім океані!
Вістять приземні сум’яття
Для духа здвиги ненастанні [3, с. 241].
Неодноразово таке трактування міфологеми води зустрічається в
народних піснях та багатьох творах українських письменників. Водночас у
сповненій філософського звучання поезії «Ріка в надійні входить береги…»
водна стихія стає уособленням самого життя.
Яру Славутичу вдалося відтворити цілісне світовідчуття і світорозуміння
українців, продемонструвавши

генетичний

зв’язок

сучасної

людини з

фольклорними віруваннями, з первісними силами природи. Митець різнобічно
реалізував та органічно ввів у художнє полотно широкий спектр іпостасей
водної стихії. Осмислена із власне авторської позиції, пропущена крізь призму
власного світовідчуття, поетична суть архетипного образу води постає в його
творчому доробку як продовження прадавніх, традиційних вірувань.
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Досліджувалися своєрідні риси міфологем дому і дороги у романі «Тіні
зникомі» Валерія Шевчука, роль авторської міфотворчості у трансформації
архетипів .
Ключові слова: міфологема, міф, архетип, символ, міфотворчість,
необароко, неоготика.
Творчість Валерія Шевчука – одного з найоригінальніших сучасних
прозаїків – постійно привертає увагу літературознавців, які зазвичай
відзначають важливу роль у художньому світі письменника архетипних
образів-символів дому і дороги (найчастіше, коли йдеться про роман «Дім на
горі»). Роман «Тіні зникомі» (2002) під цим кутом зору вивчений недостатньо:
серед

дослідників,

які

розглядали

цей

твір,

тільки

В.

Соболь

і

Л.Тарнашинська висвітлили деякі аспекти тої теми, що обрали ми. Все це
дозволяє вважати її актуальною.
Ми ставимо мету з’ясувати своєрідні риси міфологем дому і дороги в
романі «Тіні зникомі» В. Шевчука, роль авторської міфотворчості у художній
трансформації архетипів та створенні оригінальної символіки.
Наскрізним у художній прозі цього письменника є архетипний мотив
«блудного сина», який по-різному модифікується у кожному творі, але завжди
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пов'язаний з міфологемами дому і дороги. Л. Тарнашинська відзначила:
«Людина у творах Валерія Шевчука – завжди в дорозі (дорога – як символ,
наскрізна метафора), завжди у пошуку: себе, істини, сенсу буття, шлях до чого
непростий і звивистий – через самопізнання, осягнення добра і зла,
розчарування, тобто постійну й велику роботу душі» [1, c. 177]. Дім же постає
притулком духу, фортецею, куди повертається мандрівник, якщо не заблукає на
манівці.
У романі «Тіні зникомі» наскрізні мотиви творчості В.Шевчука
поглиблюються і набувають нових нюансів значною мірою завдяки вдалій
художній знахідці – оригінальному образові оповідача, який репрезентує тип
інтелектуала, сформований на межі епох бароко і романтизму. Нащадок
українського

аристократичного

роду,

корені

якого

сягають

раннього

середньовіччя, Теодор Темницький покидає рідний дім дитиною, вирушивши
на навчання до Петербургу. Ставши офіцером російської армії, він веде
мандрівний спосіб життя, поки не усвідомлює себе «блудним сином» свого
роду і народу.
Назви і зміст розділів «Долина видіння», «Сірий звір», «Склеп»
асоціюються з готикою. Перший з них завершується епізодом, який стає
переломним

у

душевній

драмі

головного

героя

(для

внутрішнього,

психологічного сюжету – подорожі у глибини власної душі – це зав’язка).
Відбуваючи службу в Естляндії, Теодор відчував незрозуміле сум’яття і
вирішив погадати на Біблії, щоб вияснити його причину: «Біблія одкрилася на
книзі пророка Ісаї, на розділі двадцять другім, під заголовком «Долина видіння».
Те, що я прочитав, невимовно вразило мене. Йшлося про місто, сповнене
галасу, гучне й веселе! Водночас у тому місті «побиті всі – не побиті мечем і
не повмирали на війні». Йшлося там і про проводирів: одні з них утекли, а інші
пов’язані «без вистрілу луку». Далі виступила дивна фраза: «Усі, що з тобою
знайшлися, пов’язані разом, хоч вони повтікали далеко». Все це викликало в
пророка потребу плачу. А потім пішли ще дивніші й загадковіші слова: «Народу
мого дочка поруйнована, бо це день збентеження, стоптання і заколоту, день
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Господа Бога у Долині Видіння, день розвалення муру та зойку на горах» [2,
с. 16]. Розшифровуючи символіку Вічної книги, Теодор вжахнувся від здогаду,
що ці рядки – про розтерзану Україну, а він сам – з тих, що «повтікали далеко».
Щоб умотивувати це магічне прозріння свого героя, В.Шевчук домислив, що
воно було підготовлене зустріччю з Василем Капністом та іншими
українськими патріотами у Петербурзі. Розмови з ними, захоплення філософією
Г.Сковороди, читання творів, у яких правдиво осмислювалася доля України,
викликали у душі Теодора сум’яття, «ностальгічну меланхолію», а прозріння
зумовило рішення покинути службу і поїхати в рідні Лісовичі, які він
успадкував після смерті старшого брата Петра
Готичний мотив здійсненого пророцтва В. Шевчук наповнив реальним
змістом, а в основу романного сюжету поклав архетипний мотив «повернення
блудного сина» до свого Дому. В поліському родовому маєтку Темницьких
Теодор знаходить старовинні документи та рукописи предків, які викликають
чимало запитань, спонукаючи його збирати і записувати усні свідоцтва про
історію свого роду і народу. В.Соболь відзначила, що «крізь чималу кількість
подорожувань, гостин і блукань (в тому числі й мисленнєвих) головний герой
торує шлях до пізнаня себе, свого роду і свого етносу. Описів мандрівок у творі
чимало, і майже всі є знаменними. З-поміж них перша, коли герой несподівано
залишає службу і вирушає до рідного порогу – це «дощова дорога до таїн
роду», інша «пилява» – до таїн рідної землі у ширшому контексті», коли він їде
в родове гніздо Василя Капніста – Обухівку, на довірчу з ним зустріч».
Характеризуючи подорож Теодора до брата Івана, яка завершилася втечею з
негостинного дому, дослідниця зауважила, що він «тікав ніби від темряви
родового минулого, щоб у кінці-кінців написати справжню родинну хроніку, де
минуле постає єдиним суддею суперечливих вчинків, різноликих подій і
дивовижних звершень людських» [3, c. 46].
Оповідач довідується, що його дід був соратником Івана Мазепи,
виконував важливі секретні доручення гетьмана, а після поразки повстання,
щоб врятувати себе і своїх нащадків від переслідувань, став удавати вірного
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слугу царя. Його діти й онуки майже забули своє коріння і тільки Петро,
коли вийшов у відставку, намагався відтворити історію своєї родини. Братів
рукопис Теодор знайшов за старовинним портретом і вирішив упорядкувати і
завершити його.
Важливу роль у творі відіграє символічний образ сірого звіра, що
поселяється у душах людей, семантика якого з’ясовується у главі сьомій «Хліб
життя. Андрій», де у готичному стилі оповідається про незвичайні пригоди
Теодорового дядька, який їхав на оглядини до нареченої, проте, ніби
зачарований, збився з дороги, потрапив у інший маєток та в обійми до іншої
жінки. Від того, як іронічно зауважив оповідач, завагітніла не вона, а дядько,
«але плід той був – звір, отака собі персоніфікація люті та гніву, якими Андрій
Петрович запалає пізніше, коли той звір народиться» [2, с. 162].
У главі восьмій «Хліб життя. Григорій», осмислюючи долю ще одного
свого дядька, який відзначався відчайдушною хоробрістю, ніби шукаючи
смерті, але з усіх битв виходив неушкодженим, оповідач згадує притчу про
блудного сина і розмірковує про «театр життя», де герої – маріонетки чи тіні, з
відходом яких зникає таємниче «щось», і зауважує: «Оце «щось» і є навіки
пропале, таїна, яка не розгадується. І я впевнений, що кожна людина – носій
такої таїни, але з них мало що розгадується людьми, – тому й назвав свого
скрипта «Тінями зникомими» [2, с.188].
У главі десятій «Хліб життя. Михайло» розповідається про долю
Теодорового дядька, переслідуваного бісом Страху, а наприкінці описується
марення його племінника, де боротьба добра і зла уособлюються в образах Бога
й апокаліптичного звіра. Теодор доходить висновку, що необхідно берегти ту
часточку добра, яка є в кожній людині.
Одинадцятий розділ «Хліб життя. Матінка» художньо завершує
характерну для романів В.Шевчука тріаду Батьківщина – Дім – Мати. Теодор
порівнює свою стару неньку з бджолиною маткою, яка втратила силу і владу у
спустілому вулику. Після смерті чоловіка вона довірила ведення господарства
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синові Іванові й дуже швидко згасла. Завершується розповідь про матір
словами Овідія: «Час змінюється, але нічого не гине».
Образ хліба у назвах розділів символізує духовний досвід, який
здобувається впродовж життя і передається нащадкам. На відміну від
літописців, Теодор прагне не тільки зафіксувати факти й обставини, а і
з’ясувати «історію душі» кожного, хто потрапляє у поле його зору, а також
розкрити власну душу.
У заключному розділі «Ліс дому» оповідач стверджує, нібито про дім лісу
та носіїв його духу він сказав усе, але , через кілька років перечитавши
написане, вирішив дещо додати. Тут розкривається зміст основних міфологем
твору: «Коли визначати за алегорією: ліс – це мій народ, кожне дерево в тому
лісі – окрема особистість, порода дерев – рід, власне дім лісу, то не можна не
відзначити іншої алегорії: ліс дому; адже так, як окреме дерево має
розширення у рід, плем’я, народ (до речі, в давнину пожильців Полісся
недаремне звали деревлянами), так само кожна людина має розширення в
глибину себе, а також і рід її, що я й позначаю формулою ліс дому; йдеться
про з’єднання у роді, як певну субстанцію – познаками того є історії людських
душ, яких ряд я тут накреслив, складені наступним поколінням із пізнаних дій –
цей ліс так само неосяжний і до кінця ніколи не пізнаний, як і ліс народу» [2, с.
290].
В.Шевчук в оригінальній формі викладає свою версію історії створення,
авторства та літературної долі «Історії Русів». За словами Теодора, він
завершив розпочату братом працю, давши їй саме таку назву, а сімейну хроніку
«Тіні зникомі» писав паралельно. «Дописавши «Історію Русів», я більше за
складання творів не брався, бо висловився в своїх двох писаннях, здається
цілком. Але «Історія Русів», пущена у світ через переписування – анонімна, бо
про її авторство знав тільки один Степан Ширай, а той умів тримати язика
на припоні. Ця моя, спільно з братом, праця, як оповідав мені пан Степан,
залюбки читається й переписується нашим малоросійським панством» [2, с.
299].
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Прізвище Темницький у романі «Тіні зникомі» є, на наш погляд,
елементом оздобленої готикою постмодерної гри навколо «темної» наукової
проблеми. Дискусії навколо авторства «Історії русів» і досі тривають, тож
письменник мав повне право створити свою «художню гіпотезу», вмотивовану
не документально, а психологічно. Усвідомивши, що «був як перекотиполе, що
його гонить по світах дорогах сліпий фатум»[2, c. 20], Теодор вирушив до
рідного Дому, щоб зробити щось корисне для свого народу: «Я раптом почав
вірити, що мене привели сюди шляхи світові та господні для якогось чину,
конче мені необхідного, коли жадаю гармонії для єства й духу свого; ще не знав
якого чину, але вже вловлював у собі ясні теплі первні…» [2, c.18]. Цим
«чином» стала його письменницька праця.
Дім-притулок,

дім-одкровення,

дім-камертон

світовідчуття

–

так

сприймається міфологема «дім лісу» в романі. У першому розділі цей образ
постає у Теодоровій візії: «І тут в уяві виразно побачив свій дім лісу: невелике
село, загублене серед сіверських пущ; перед очима випливали обличчя рідних
моїх, яких давно не бачив: тих, які ще жили і які вже повмирали – все це були
тіні зникомі, але вдивлявся в них внутрішнім зором, ніби бажав, щоб саме вони
дали мені відповідь на так раптово поставлені питання, бо й справді вони в
мені, як сиве марево, як туман над болотами» [2, c. 18]. Міфологема дому в
романі одержує безліч семантичних нашарувань, зокрема коли пов’язується з
проблемою духовної спадкоємності між поколіннями та з символічним образом
«місця під сонцем», здобуття якого спонукає до пошуків «хліба життя» (хліба
земного та хліба духовного), що визначає життєві шляхи кожного, хто в ці
пошуки вирушає.
У «Тінях зникомих» (як і в багатьох інших творах В.Шевчука) важливу
роль відіграє філософія Григорія Сковороди, зокрема його ідея пошуку щастя
не за горами й морями, а в самому собі, на своїй рідній землі, яку Бог призначив
кожному від народження. Вона проливає світло на справжні цінності людського
буття, які втілені у романі «Тіні зникомі» не тільки в міфологемах дому і
дороги, а й лісу та хліба, набуваючи глибокого символічного змісту.
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Досліджували особливості функціонування лексики, зокрема синонімів й
антонімів, у поетичних творах Марії Матіос, їх значення у творчості
письменниці.
Ключові слова: мовностилістичні засоби, семантичні, стилістичні,
абсолютні синоніми, власне лексичні, загальномовні, контекстуальні антоніми,
оксиморон, антитеза.
Поетична мова Марії Матіос дуже багата експресивними засобами.
Вивчення мовних явищ у творах М. Матіос має важливе значення для
дослідження мовностилістичних засобів в українській літературі. Творчий
доробок письменниці досліджували Уляна Губчук, Ольга Блик, Ярослав
Голобородько, Ірина Чеботнікова. Мовностилістичні особливості її поезії є
менш дослідженими порівняно з прозовими творами.
Мета статті – виявити специфіку лексичної організації поетичного мовлення
М. Матіос,

зокрема подати лінгвостилістичний опис досліджуваних мовних

одиниць у контекстах, що є однією з суттєвих ознак ідіостилю письменниці.
У поетичних творах поетеси широко представлені семантичні, стилістичні та
абсолютні синоніми, а також власне лексичні, загальномовні та контекстуальні
антоніми. Останні, на нашу думку, представляють особливу цінність серед
досліджуваних мовних явищ у зв’язку зі своєю оригінальністю, що є одним зі
свідчень наявності неповторного індивідуального стилю письменниці.
Семантичні синоніми представлені в поезії М. Матіос менше, ніж, наприклад,
стилістичні, однак вони, безумовно, збагачують її поетичну мову, виступаючи
стилістично нейтральними словами, що відрізняються додатковими відтінками
в лексичному значенні.
Марія Матіос часто звертається до образу жінки. Письменниця прагне
визначити її роль і право у суспільстві, як можна яскравіше відтворити образ
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жінки, возвеличити його. З цією метою митець послуговується словами
одного значення, але різних мов: Маріє – donno, doamno, femea,жінко, пані:
Неповернута примадонно,
Явна квітко, таємна зірко…О, Маріє!
Маріє – donno!
Donno?
doamno,
femea,
жінко…[2, с. 78].
Для цього вона аналогічно апелює й до чоловіка, уводячи до тексту
синонімічні лексеми доне doamnule чоловіче :
Ми любились і далі будемо,
Доне… doamnule… чоловіче…[2, с.8]
Окрім того, ці звертання виступають і засобами звукового увиразнення
поезії.
Стилістичні синоніми становлять ширший пласт

поезії письменниці,

адже вона часто поєднувала між собою слова та вирази різні за експресивним
забарвленням, але спільні за значенням.
Багато уваги поетеса зосередила на лексемі плакати, автор замінює її
словами і фразеологізмами ридма ридає, голосять, схлипуватимеш, сіль солона
потече з очей, сльоза на лиці сколихнеться, скімлить, заплачу, а також
запалало ридання заревом:
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У хмари голосять, як би в мікрофон.
А хмари пливуть на мадяри.
І що мені – смілій жінці, – Що світ десь ридма-ридає?
Захитається дощ
Чи сльоза на лиці сколихнеться –
І сіль солена потече з очей,
І скам'яніє каменем.

І все,
Як повінь через гаті, понесе[2,с.29].
... скімлить лиш у шибку дощ,
Немовби нас востаннє бачить [2, с.35].
…І сплакана – немовби за вмерлим –
Ти схлипуватимеш, як дощ у річці [2, с. 28].
У поетичних творах Марії Матіос нами було виявлено велику
кількість абсолютних синонімів, що допомагають увиразнити поетичне
мовлення, провести чіткі аналогії. У поезії «Остання самота» лексеми
захитається і сколихнеться мають тотожне значення, функціонують для
зіставлення понять дощу і сльози, створюють яскраві метафоричні образи:
Захитається дощ
Чи сльоза на лиці сколихнеться –
І чумна самота
Від безсилля заціпить уста [2, с.28].
У поетичних творах М. Матіос ми виявили безліч як однокореневих,
так і різнокореневих антонімів.
У поезії «20.07» ужито автором спільнокореневі слова розум і
безумство, що є антонімами, оскільки похідне слово утворює абсолютно
нове слово, а не його форму:
Я прощаю:
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Твій розум з безумством скліщився.
Ти каліка з каліцьким димком в очах [2, c. 95].
Ці антоніми в поезії функціонують з метою створення образу, дії якого
позбавлені раціонального пояснення.
Поезія «Риторичне» представляє загальномовні антоніми з рана до
ночі, означаючи безперервність стану деградуючих поціновувачів мистецтва:
Це пу’бліка чи публі’ка,
Публі’ка чи пу’бліка, пані?!
Не публіка - це шуліки,
З рана й до ночі п'яні [2, с.4].
Антоніми Південного й Північного (полюсів) означають бажання
ліричного героя сховатися, зникнути куди-небудь і, створюючи антитезу,
конкретизують зміст висловлювання:
Полярники Південного й Північного полюсів!
Запишіть мене у свої експедиції.
Я – жінка-вигнанка усіх часів –
Знаю, що таке екстрадиція [2, с.87].
Контекстуальні антоніми займають важливе значення в поетичних
творах М. Матіос, адже їх доцільно вважати найбільш яскравими. Поетеса
використовує слова батіг і флояа як слова з протилежним значенням. Батіг
– це прикріплений до держака мотузок або ремінець, яким поганяють тварин
[2, с. 49]. У поетичному творі авторка використовує лексему у значенні
засобу покарання.
Флояра – басова сопілка-зубівка, майже метрової довжини, поширена
на Гуцульщині, дудка [2, с. 722]. Поетеса ж послуговується ним, щоб
охарактеризувати героя, його різнобічний розвиток й уміння:
Лайдаки!
Я можу тримати й батіг
В руці, що дріма на флоярі [2, с. 13].
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Поетеса вживає разом слова тріумф і крах, протиставляючи поняття.
Тріумф означає видатний, блискучий успіх, перемога, торжество [4, с. 732].
Крахом називається розорення, банкрутство, провал чого-небудь, невдача,
катастрофа [4, с. 422].
При цьому авторка використовує оксиморонні сполучення поминаю
тріумф і святкую крах:
Без царя в голові і без Бога у череві,
На пекельних своїх вітрах
Я згораю, як чорне дуплаве дерево –
Поминаю тріумф і святкую крах [2, с. 95].
Письменниця використовує у ролі контекстуальних антонімів слова
німби й тавра, що виражають протилежні значення. Німб – це сяйво,
намальоване у формі круга навколо голови, як символ святості, в
переносному значенні воно означає атмосферу слави, успіхів, що стосується
кого-небудь [4, с. 515]; тавро – в прямому значенні означає мітку, яку
випікають на тілі людини (невільнику, злочинцю), а в переносному – суворо
засуджувати когось, щось, карати, викривати чиїсь дії, плямувати [5].
Тож у контексті ці слова є антонімічними, адже одне з них означає успіх,
уславлення, а друге – засудження, покарання. Автор послуговується цим
прийомом з метою створення контрасту психологічних станів ліричної
героїні.
Отже, у процесі дослідження ми дійшли висновку, що мовна естетика
М. Матіос створювалася на максимальному використанні синонімів та
антонімів. Це дозволяло поетесі всебічно характеризувати образи людей, їх
дії, вчинки, обставини, явища природи, суспільне життя; виявляти при цьому
своє ставлення до зображуваного. Саме завдяки філігранно дібраним і
витвореним синонімам й антонімам (та фігурам, побудованим на їх основі)
поетеса створила свій власний неповторний індивідуальний стиль.
Синоніми й антоніми виконують різноманітні функції у творчості
письменниці: вони сприяють увиразненню сказанного, насиченню текстів
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додатковим

експресивним

забарвленням,

збагаченню

поетичного

мовлення письменниці завдяки використанню яскравих зорових, слухових
образів, а також допомагають яскравіше характеризувати персонажі,
психологію їхньої поведінки. У прозових творах письменниця вживає велику
кількість даних мовних одиниць для характеристики історичної епохи, у
поетичних – для підвищення ліризму гостроти звучання висловленого.
Таке уміння використовувати синоніми та антоніми у поетичній мові поезій
свідчить про високорозвиненість та високоінтелектуальність митця.
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Охарактеризована виняткова роль читання автентичних текстів у
процесі формування професійної компетенції майбутніх фахівців технічної
галузі.

Викладено основні принципи відбору професійно-орієнтованих

текстів

з

урахуванням

специфіки

технічних

спеціальностей.

Надані

методичні рекомендації організації роботи з автентичними текстами.
Ключові слова: читання, автентичні тексти, принципи відбору
професійно-орієнтованих текстів, технічні спеціальності.
В умовах сучасного технічного розвитку суспільства зростають
вимоги до фахівців в технічній галузі. Професійний ріст фахівця значною
мірою залежить від того, як швидко та ефективно він здобуває професійно
важливу інформацію як рідною, так і іноземною мовою. Оскільки багато
джерел з технічної галузі є англомовними, навчання англійської мови за
професійним спрямуванням для технічних спеціальностей посідає важливе
місце та потребує особливої уваги. Метою викладання англійської мови за
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професійним спрямуванням є формування професійної компетенції для
повноцінного обміну науковою інформацією, ознайомлення з новими
технологіями та відкриттями. Складовими цієї компетенції вважається
професійна комунікативно-мовленнєва компетенція та лексична компетенція.
Тому при розробці навчального матеріалу важливе місце займає ретельний
відбір термінологічної лексики та автентичних текстів. Фахові тексти, на
думку

багатьох

потреби

дослідників,

студентів,

служать

задовольняють
опорою

для

інформаційно-пізнавальні
стимулювання

навчальної

мовленнєвої взаємодії студентів на професійну тематику та доповнюють їхні
знання з фаху [3].
Багато дослідників та методистів надають читанню професійноорієнтованих текстів виняткового значення. За умов відсутності іншомовного
оточення цей вид роботи є найдоступнішим методом вивчення мови, який
також сприяє засвоєнню інших аспектів мови [2].
Дослідження в області психології показують, що читач, щоб зрозуміти
зміст іншомовного тексту, використовує комбінацію двох різних підходів:
синтаксичного (перетворення оптично сприйнятого тексту на систему
мовних значень) і семантичного (перетворення системи мовних значень у
смисловий зміст тексту). Відповідно, таке перетворення здійснюється за
двома напрямками: технікою читання та осмисленням читання. Зрозуміло,
що наявність навичок техніки іншомовного читання дає змогу студентові
зосередити свою увагу на виявленні, уточненні значень прочитаних слів,
словосполучень, на встановлення смислових зв’язків між ними [5].
Сам процес читання є складним, багатокомпонентним, оскільки для
розуміння та аналізу інформації в тексті студент повинен застосовувати
знання з граматики, вміти визначити тему, використовувати навички
осмислення незрозумілих частин тексту через контекст.
У зв’язку з цим постає необхідність формування певних критеріїв та
принципів відбору текстів за професійним спрямуванням. Проблему відбору
навчального матеріалу та визначення змісту навчання студентів читанню
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професійно-орієнтованих текстів відображено у працях таких дослідників
як Г.В. Барабанова, З.І. Кличнікова, Т.С. Серова, С.К. Фоломкіна та ін.
Т.С. Серова серед необхідних виділяє наступні ознаки текстів:
зв’язність (взаємозв’язок частин та цілого), когерентність (цілісність тексту),
неперервність (можливість застосовувати фонові знання), завершеність,
наявність прагматичної установки, інформативність (актуальність та новизна
інформації). Перелічені ознаки мають бути враховані при формуванні
принципів відбору текстів за професійною тематикою [1].
У спеціальній літературі існує декілька класифікацій критеріїв відбору
текстів. Т.М. Панова, Т.С. Серова, О.Б. Тарнопольський висувають такі
критерії як ситуативність, ілюстративність, пізнавальна цінність, доступність,
методична цінність, лінгвістична цінність.
О.О. Коломінова виділяє такі критерії для відбору професійноорієнтованих текстів: мовні критерії (передбачає аналіз термінологічної
лексики), критерії змісту (визначає цінність тексту не лише як навчального
матеріалу для читання, але і як матеріалу, що задовольняє пізнавальні
професійні потреби студентів) та кількісні критерії (визначає масив текстів,
який був би достатнім і репрезентативним джерелом термінологічної
лексики) [1].
Враховуючи вищезазначені критерії та специфіку відбору текстів для
технічних спеціальностей, необхідно виділити такі принципи відбору
текстового матеріалу: автентичність, різноманітність типів та жанрів,
тематичність, новизна та актуальність інформації, відповідність текстів рівню
знань студентів, їх віковим інтересам і потребам, обсяг текстів.
Під автентичністю текстів розуміється їх оригінальність. При відборі
текстів за критерієм автентичності слід звернути особливу увагу на
автентичність Інтернет-ресурсів, адже не вся англомовна інформація,
представлена на тому чи іншому сайті є обов’язково оригінальною та може
містити помилки у мовних формах або змістовому плані.
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Навички читання можна вважати сформованими, якщо читач може
вилучити необхідну для себе інформацію з будь-якого типу тексту. Через це
постає необхідність відбирати тексти різних стилів: науковий, науковопопулярний, публіцистичний. Науковий стиль володіє такими жанрами як
монографія, наукова стаття, підручники, навчальні та методичні посібники;
це різного роду інструкції, правила, анотації, реферати, наукові доповіді,
дискусії, лекції тощо. Робота з такими текстами забезпечує потреби студентів
в обізнаності у сфері технічних та наукових досліджень. Тексти цього стилю
містять складний синтаксис та лексичну наповненість згідно з професійною
тематикою. Деякі дослідники вважають, що тексти цього стилю доцільно
використовувати

на

профільно-орієнтованому

етапі

для

навчання

вивчаючого та пошукового читання [2].
Головною метою літератури науково-популярного стилю є пропаганда
досягнень науки і техніки у технічній галузі. Оскільки тексти цього стилю
спрямовані на масового читача, то матеріал статей (журналів, науковопопулярно періодики) викладений у доступній формі.
Тексти газето-публіцистичного стилю представляють складність для
студентів, оскільки вони характеризуються наявністю політичної лексики,
фразеологізмів, кліше, абревіатур, газетних штампів.
Сьогодні у технічній галузі

існує велика кількість періодичних

видань, матеріал яких можна використовувати для всіх видів читання («Word
Ways: The Journal of Recreational Linguistics», «ACM Computing Reviews»,
«Communications of the ACM», «Artificial Intelligence», «IEEE Transactions on
Computers» та ін.).
Відбір усіх навчальних матеріалів повинен відбуватися з урахуванням
критерію тематичності. Дотримання цього принципу можливий завдяки
співпраці з профільними кафедрами. Так, наприклад, до основних тем, які
опрацьовуються

на

першому

курсі

навчання

англійської

мови

за

професійним спрямуванням студентами спеціальності «Інформатика» та
«Програмна

інженерія»

відносяться

такі:

«Аналіз

алгоритмів»,
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«Проектування баз даних», «Інтернет-технології», «Електронна пошта» та
ін. При опрацюванні цих тем студенти залучають свої знання, які вони
отримали з курсу профільних дисциплін, що сприятиме більшій мотивації.
Важливо зазначити, що необхідно уникати дублювання абсолютно всіх тем,
щоб вивчення англійської мови було для студентів шляхом отримання нових
знань зі спеціальності.
З огляду на те, що більшість інформаційних технологій є відкриттями
21 сторіччя, має обов’язково виконуватися критерій новизни та актуальності.
У технологічній галузі майже щодня з’являються дані щодо досягнення в
науці та техніці, тому масив текстів має також постійно оновлюватись. Якщо
інформація в тексті є застарілою, мотивація студентів знижується, а саме
мотивація є рушійною силою у процесі вивчення мови [6].
Врахування відповідності рівня засвоєних знань студентів, їх віковим
інтересам та потребам є важливим принципом відбору текстового матеріалу,
від якого залежить безпосередній успіх в навчанні професійно-орієнтовного
читання.
Працюючи з текстом певного стилю важливо врахувати стилістичні
особливості та обрати певний вид читання. С.К. Фоломкіна виділяє чотири
види читання: переглядове, пошукове, ознайомлюючи, вивчаюче [6]. Так,
наприклад, для роботи з текстами великого обсягу доцільно використовувати
прийоми ознайомлюючого читання. Матеріалом для вивчаючого читання є
пізнавальні наукові тексти, що містять важливу для студентів інформацію та
мовні і смислові труднощі. Тексти, на базі яких формується вміння
вивчаючого читання, за своїм змістом і тематикою повинні задовольняти
пізнавально-комунікативні потреби та інтереси студентів. Визнаючи вид
читання для відповідного типу тексту, необхідно керуватися цільовим
призначенням кожного тексту в реальному житті. Цей фактор також впливає
на врахування обсягу текстів. Для оптимального сприйняття інформації
необхідно намагатися дотримуватись норм, які зазначені для того чи іншого
виду читання.
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Нові підходи до організації роботи з професійно-орієнтованими
текстами полягають у тому, що робота починається вже на передтекстовому
етапі з визначенням завдань на уміння прогнозувати зміст і мету тексту,
актуалізувати досвід і знання студентів. На думку Є.А. Кулькіної, постановка
актуальних професійних питань перед читання тексту дозволяє краще
сприйняти зміст тексту та мотивує студентів о формулювання особистої
думки [2].
Сам процес читання тексту можна проводити як самостійне читання
або як аудиторне читання з виконанням вправ на розуміння змісту
прочитаного. Складанню системі вправ необхідно приділити особливі увагу.
Багато методистів (Н.К. Скляренко та ін.) зазначають, що успішність
реалізації навчання читання залежить не лише від відбору професійноорієнтованих текстів, але й від правильно підібраних вправ, послідовності їх
застосування на різних етапах навчальної діяльності [5] .
Дотримання

вищезазначених

принципів

відбору

професійно-

орієнтованих текстів та врахування специфіки технічних спеціальностей у
розробці методики роботи під час навчання читання, дозволить досягти
максимального результату навчання. Наявність сформованих навичок
читання професійно-орієнтованих текстів дозволить студентам технічних
спеціальностей постійно підтримувати та поповнювати свої академічні
знання, відкриє можливості для самостійного розвитку та досягнення
професійного успіху.
Методи роботи з формування професійної компетенції у процесі
вивчання іноземної мови за професійним спрямуванням на технічних
спеціальностях потребує постійного вдосконалення у зв’язку зі стрімким
розвитком технологічного суспільства та зростаючих вимог до фахівців у цій
галузі.
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professional competence of future specialists of technical field is characterized.
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УДК 81’25.443
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЛЕНГУ ТА
ІДІОМАТИЧНИХ ВИРАЗІВ У ТЕКСТАХ ДЖАЗОВИХ КОМПОЗИЦІЙ
О.Ю. Олійник
Кафедра мовної освіти
Херсонський державний університет
У статті розглянуто функціональні особливості використання ідіом та
сленгу, на матеріалі аутентичних англомовних текстах джазових композицій
соціальної тематики та природи концепту кохання. Автор визначає історичні
передумови виникнення музичного жанру джаз та етапів його розвитку,
узагальнює дефініції поняття “сленг” у сучасному мовознавстві, визначає
функції ідіом у мовленні та характерні ознаки текстів джазових композицій з
позиції лінгвостилістики.
Ключові слова: сленг, ідіоматичні вирази, лінгвостилістика, джазова
композитція.
Вивчення наукової літератури з мистецтвознавства та історії розвитку
музики дає підстави стверджувати, що джаз як музичний жанр народився на
півдні США, центром якого був Новий Орлеан.
Джаз як окремий музичний жанр є дуже неординарним та має доволі
багато особливостей, притаманних тільки йому. На прикладі текстів джазових
композицій можливо прослідкувати розвиток таких стилістичних елементів,
як сленг та ідіоми, а також тісно пов’язані з ними жаргон та арго.
Таким чином, недостатнє вивчення лінгвостилістичних особливостей
текстів джазових композицій зумовило вибір теми нашого дослідження:
“Функціональне використання ідіоматичних виразів та сленгу в текстах
джазових композицій”.
Актуальність теми нашого дослідження полягає у спробі дослідити
синхронний розвиток джазу, який є своєрідним “музичним сленгом” сам по
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собі, а також функціональні особливості вживання в текстах джазових
композицій таких нестандартних одиниць мови, як сленг та ідіоми.
Мета дослідження полягає у висвітленні основних етапів розвитку
жанру джаз XX сторіччя, визначенні лінгвостилістичних особливостей
текстів джазових композицій представників даного періоду та окресленні
основних принципів їх інтерпретації.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити низку завдань, серед
яких головними є:
- визначення історичних передумов виникнення музичного жанру
джаз та етапів його розвитку;
- узагальнення дефініцій поняття “сленг” у сучасному мовознавстві;
- визначення функцій ідіом у мовленні;
- визначення характерних ознак текстів джазових композицій з
позиції лінгвостилістики;
Матеріалом

даного

дослідження

слугували

оригінальні

тексти

джазових композицій Фетса Уоллера, Банка Джонсона, Френка Сінатри,
Джорджа Гершвіна, Меллона Брукса, Луї Армстронга, Джорджа Нортона,
Енді Разафа (всього 11 композицій), а також роботи європейських та
американських дослідників джазу.
Наукова новизна роботи полягає в спробі комплексного вивчення
лінгвостилістичних особливостей текстів джазових композицій, а також у
висвітленні ролі сленгу та ідіом у поетиці даного стилю та їх впровадження в
мовлення людей за допомогою мистецтва джаз.
Джаз, як суспільно-культурне явище виник не одразу, цьому
передувала низка подій та довготривалих процесів. Джазова музика з’явилася
на основі народної пісенності афро-американців, і згодом набула подальшого
розвитку та всесвітньої популярності завдяки їм. Виконання джазу цією
нацією відрізняється технічністю та досить великою різноманітністю,
вмінням імпровізувати та не грати виключно на основі музичних партитур.

364

Встановлено, що джазу як мистецькому та літературному напрямку
притаманні наступні властивості:
- прояв інтересу до чогось нового, неординарного, якісно виняткового;
- відхід від стандартного методу гри за нотними партитурами та
використання імпровізації, що дозволяє більш повно висловлювати почуття і
настрої під час гри;
- особливий стиль життя і певне ставлення до цінностей традиційної
культури;
- розподіл на залежний та незалежний від комерційних інтересів джаз;
- відображення актуальних проблем суспільства, людських відносин,
світосприйняття;
- зміна психології людства;
Прикладами сленгу з мови джазу є такі: swell, bear, strut, hon, upbeat,
speakeasy.
Ці слова спочатку належали до сленгу, але потім стали частиною
літературної лексики. Найпомітніше місце серед них займають слова та
вирази, які не мали синонімів та слугували як назви для деяких специфічних
понять. Слово teenager, що є досить уживаним зараз, є гарним прикладом
цього випадку. Також слово blurb – панегірик, який надруковано на
обкладинці книги – колись належало до американського сленгу.
Комунікативна цінність цих слів гарантує їх стабільність, але вони
значною мірою є винятком. Основна маса сленгу утворена за допомогою
слів, які існують на протязі короткого відрізку часу. Е. Партрідж, один з
найвідоміших спеціалістів у сфері англійського сленгу, надає як приклад
серію слів, що виражають поняття “бути модним” і які замінюють одне
одного в англійському сленгу, а саме: blood (1550-1660), macaroni (17201840), swell (1811), dandy (1820-1870), tuff (1851) [19, c.64].
Дуже зручно групувати сленгові слова відносно їхнього місця в
словниковій системі, а саме в семантичній системі словника. Якщо вони
означають нове та важливе поняття, вони збагачують лексичний запас і
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можуть бути включеними до стандартної англійської мови. Якщо, з
іншого боку, вони є лише додатковими одиницями до низки синонімів, то
такі слова зникають з ужитку дуже швидко і складають найбільш змінну
частину словника.
Такі описові визначення, як “нецензурне усне мовлення” або
“монетний двір мови” показують різнобарвність поняття “сленг”. Були
також інші спроби дати визначення сленгу. Це – мова, яка “закочує рукава,
плює на долоні та береться за справу” або “сленг – це звичайна людська
поезія” [25, c.213]. Є досить очевидним той факт, що цінність цих визначень
є не великою, хоча вони й указують на те, що сленг є мова простих людей і
в той же час – джерелом для національного словника.
Встановлено, що сленг - це соціолінгвістичне явище. З огляду на це
вчені виділяють мовну та мовленнєву спільності, які відрізняються не
змістом мовних одиниць, а їх вживанням у мовленні. Виходячи з цього, ми
говоримо про соціальні діалекти. Кожна людина може володіти кількома
діалектами, але повинна використовувати їх в залежності від мовленнєвої
ситуації.

Доведено,

що

сленг

належить

до

розмовної

мови

та

протиставляється літературній як жаргон або вульгарна лексика. Вивчення
поняття сленгу нерозривно пов'язано з вивченням мовної норми, оскільки
багатьма лінгвістами сленг визначається як відхилення від неї.
В ході дослідження встановлено, що ідіоми та ідіоматичні вирази
мають більш чітке визначення та більш систематизовану класифікацію
порівняно зі сленгом. Вивчення ідіоматичних виразів не так пов’язане з
вивченням мовної норми, оскільки вони є більш стійкими та не вважаються
відхиленням від норми, але в той же час вони не є її стандартом.
Аналіз оригінального фактичного матеріалу показав, що текстам
джазових композицій характерні наступні лінгвостилістичні ознаки:
використання різноманітних засобів виразності, широке використання
нестандартної лексики, що зближує мистецтво джазу з психологією простих
людей, особливе звукове та синтаксичне оформлення текстів, відсутність
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розділових знаків надає можливості читачам зрозуміти текст так, як вони
його відчувають і сприймають. Таким чином, використання сленгу у
текстах джазових пісень має на меті викликати інтерес і привернути широкі
маси населення до даного виду мистецтва, зробити його зрозумілим і
придатним для всіх прошарків суспільства.
Дані твори певною мірою наголошують на тому, що кожна людина,
незалежно від національної та суспільної приналежності, має право
висловлювати своє ставлення до сучасного світу в тій манері і тими
словами, які їй здаються найбільш зрозумілими.
Отже, можемо зробити висновок, що автори джазових пісень хотіли
показати не тільки мрії та світлі ідеї, але також і справжнє життя з усіма
його можливими негараздами.
Таким чином, проаналізувавши дані тексти, можемо висловити
припущення, що, окрім творчих інтересів, авторів та продюсерів джазових
пісень спонукав комерційний інтерес, добитися якого було можливо за
допомогою використання сленгу та ідіом у текстах джазових пісень
(нестандартних лексичних одиниць) з метою збудження інтересу і
привернення широких мас населення до даного виду мистецтва. Отже,
вживання нестандартної лексики в джазових композиціях, на наш погляд, має
на меті зробити їх більш зрозумілими і придатними для всіх прошарків
суспільства. Дані твори певною мірою наголошують на тому, що кожна
людина, незалежно від національної та суспільної приналежності має право
висловлювати своє ставлення до сучасного світу в тій манері і тими словами,
які їй здаються найбільш зрозумілими.
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статті
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структурні
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сучасної

термінологічної номінації, проаналізовано систему словотвірних типів, їх
продуктивність та головні чинники актуалізації цього виду словотворення.
Ключові слова: абревіація, термінологічна номінація української
мови, словотвірний тип.
Абревіація як спосіб словотворення активізувалася на початку XX ст.,
відтоді залишається одним із продуктивних засобів поповнення лексичного
складу української мови. Продуктивним він є і в термінотворенні сучасної
української літературної мови, посідаючи друге місце після лексикосемантичного способу й перше місце серед морфологічних способів
словотворення [6, с.45].
Метою даної наукової розвідки є встановлення структурних типів
аброутворень сучасної термінологічної номінації,

системи визначення

словотвірних типів (далі СТ) та продуктивних аналізованих утворень.
Абревіація — це спосіб словотворення, що полягає в поєднанні двох і
більше слів із довільним, асемантичним усіченням принаймні одного з них.
Тому інколи абревіацію розглядають як різновид словоскладання або
основоскладання [2, с.129]. Однак це може бути деякою мірою слушним
лише щодо складноскорочених слів, утворення ж ініціальних абревіатур є
цілком оригінальним і в засаді відмінним від вищеназваних способів словотворення.
З-поміж цілого ряду різновидів абревіації, що виділяють у науковій
літературі, для творення термінології з різних галузей використовуються
лише два з них: ініціальний та складноскорочений і з усіченням першої
(перших) частини слова з виразним домінуванням ініціального [7, с.129].
Як слушно зауважує А. Нелюба, номінативна активність мовців, в тому
числі й абревіаційна в галузі термінології, зростає в періоди так званих
"політичних зрушень" [5, с.233].
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У

сучасній

термінологічній

номінації,

що

представлена

абревіатурними утвореннями розрізняємо два підтипи ініціальної абревіації:
утворення із початкових звуків слів і утворення із назв початкових літер [1,
с.33]. Звукові ініціальні абревіації утворюються за наявності у складі
абревіатури голосних звуків, коли таке скорочення легко вимовляти як
окреме слово, що своїм звуковим складом наближається до звичайних слів
української мови, а інколи і збігається з ними, творячи своєрідні омоніми,
напр.: АРМ (автоматизоване робоче місце), АС (автоматизована система).
Якщо ж абревіатуру важко вимовити як окреме слово, застосовується літерна
ініціальна абревіація, напр.: АЦП (вимовляється ацепе — аналого- цифровий
перетворювач); ГМД (вимовляється геемде — гнучкий магнітний диск.
Вказані два підтипи ніяк не пов'язані з семантикою СТ, становлячи лише їх
структурні особливості.
За кількістю скорочених слів-компонентів усі абревіатури можна
поділити на дво-, три- чотири- і п'ятикомпонентні.
Двокомпонентні ініціальні абревіатури творяться за такими СТ:

1. Прикметник + іменник із значенням видового поняття стосовно
терміна-іменника зі вказівкою його функціональної особливості: ЗП
(запам'ятовувальний пристрій); ЦП (центральний процесор).

2. Іменник + іменник-атрибут із значенням видового поняття стосовно
стрижневого суб'єктно-об'єктного іменника із вказівкою його структурнофункціональної особливості: БД (база даних).
До двокомпонентних ініціальних абревіатур слід віднести також
абревіатури на зразок БнД (банк даних), утворені з двох слів із
впровадженням додаткової маленької літери (частини першого слова) для
уникнення небажаної омонімії, в даному випадку з БД (база даних).
Трикомпонентні ініціальні абревіатури УТІ творяться за такими СТ:
1.

Прикметник + прикметник + іменник із значенням видового

поняття стосовно терміна-іменника із вказівкою його функціональної
особливості. Серед дериватів цього СТ можна виділити три структурні
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підтипи:

а)

твірною

основоскладанням

базою

прикметника

є

складний
з

прикметник,

прикметником

або

утворений
іменника

з

прикметником із інтерфіксацією та іменник: АЦП (аналого-цифровий
перетворювач), АЛП (арифметично-логічний пристрій); б) твірною базою є
два прикметники та іменник: ЕОМ (електронна обчислювальна машина),
ГМД (гнучкий магнітний диск; в) твірною базою є один прикметник і
складноскорочений

іменник,

утворений

поєднанням

скороченого

прикметника та повного іменника: ДЕЗ (документальний електрозв'язок).
2.

Іменник + іменник (род. відм.) + іменник з прийменником із

значенням функціонального відношення поняття, вираженого стрижневим
суб'єктно-об'єктним іменником стосовно залежного суб'єктно-об'єктного
іменника: БЗМ (блок зв'язку з магістраллю), БДС (блок доступу до
середовища). В даному випадку відбувається подальше і максимальне
згортання предиката семантично елементарного речення разом із актантами:
блок, що зв'язує з магістраллю - блок зв 'язку з магістраллю БЗМ.
Чотирикомпонентні ініціальні абревіатури УТІ можуть творитися за
двома принципово різними моделями [4, с.30]: одномоментним поєднанням
чотирьох твірних слів, за яким утворюються власне ініціальні абревіатури, як
напр., ППЗП (програмовний постійний запам'ятовувальний пристрій), і
поєднанням двох двокомпонентних ініціальних абревіатур у одну, як напр.,
ОС РЧ (операційна система реального часу) з переважанням першої моделі.
Власне ініціальні чотирикомпонентні абревіатури УТІ творяться за СТ,
і семантично, і структурно подібними до трикомпонентних, відрізняючись
лише кількісно:

1. Прикметник + прикметник + прикметник + іменник із значенням
видового

поняття

стосовно

терміна-іменника

із

вказівкою

його

функціональної особливості. Нами зафіксовано два структурні підтипи: а)
твірною базою є три прикметники та іменник: ППЗП (програмовний
постійний запам'ятовувальний пристрій), ПЕОМ (персональна електронна
обчислювальна машина); б) твірною базою є простий прикметник, складний
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прикметник, утворений основоскладанням прикметника з прикметником
або іменника з прикметником із інтерфіксацією та іменник: АІПС (автоматизована інформаційно-пошукова система).

2. Іменник + іменник (род. відм.) + іменник (оруд. відм.) + імен- никатрибут (род. відм.) із значенням функціонального відношення, вираженого
віддієслівним іменником, між двома поняття, одне з яких виражене
стрижневим суб'єктно-об'єктним іменником, а інше — двома іменниками з
атрибутивними відношеннями: СКБД (система керування базами даних).

3. Прикметник + іменник + прикметник (род. відм.) + іменник (род. відм.)
із значенням двох видових понять стосовно термінів-іменників зі вказівкою
їх функціональних особливостей: ЄСПД (єдина система програмної
документації).
На ґрунті української мови є також одна п'ятикомпонентна ініціальна
абревіатура АСІТО (автоматизована система інформаційно-термінологічного
обслуговування), утворена двома стрижневими іменниками, семантика яких
звужується простим чи складним прикметником.
Якихось загальних закономірностей щодо творення ініціальних
абревіатур відшукати важко[7, с.169], схоже на те, що переважним чином їх
конструюють довільно із початкових літер словосполучень, що мають
загалом випадковий характер. Як зауважує Д. Алексеев, такого довільного
конструювання не знає жоден інший спосіб словотворення [1, с.27].
Таким чином, для творення термінів в українській мові використовуються
два типи абревіації — ініціальний та складноскорочений з домінуванням
першого. Ініціальні абревіатури творяться за дво-, три-, чотири- і
п'ятикомпонентними

СТ

переважно

на

підґрунті

трикомпонентних

атрибутивних словосполучень.
Головними чинниками функціонування абревіації є синтаксичні підвалини
номінації нових понять зі згортанням словосполучення до абревіатури за
великої

частотності

вживання

багатокомпонентності (понад два).

терміна-словосполучення

та

за

його
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Уважаємо перспективним подальше вивчення явища абревіації в
українській термінології. Тому на часі ‒ встановлення головних чинників
актуалізації даного виду словотворення в українській термінологічній
номінації.
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У
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досліджено

лінгвостилістичні

особливості

мови

творів

М. Стельмаха: використання епітетів, метафор і порівнянь із метою
увиразнення художнього світу та його естетизації, глибшого розкриття
характеру героїв. Лінгвостилістичні

засоби

збагачують

письменника своєю неповторністю і живим колоритом.

мову творів
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Ключові слова: епітет, метафора, порівняння, персоніфікація,
лінгвостилістичний засіб.
Народна стихія органічно входила у свідомість М. Стельмаха і
проявилася в художній образності: народні афоризми, наприклад, органічно
вплетені в яскраву, емоційну мову Дмитра Горицвіта, Богдана Романишина,
діда Дуная, Євмена Дибенка, Марка Безсмертного та інших персонажів.
Тропи – слова, вжиті у переносному, образному значенні для уточненої
характеристики явища. Тропи дають можливість влучно і лаконічно розкрити
сутність будь-чого: То не я, то моя доля плаче, — поглянула болем,
вдячнiстю й сльозами на Стаха, а сина запитала: — Що б я, шибенику,
робила без тебе? Скажи, що? [1]. Автор вживає тропи, розповідаючи по
складну долю Оксани. Виділяють тропи прості – епітет і порівняння та
складні – метафора, алегорія, іронія, гіпербола, літота, синекдоха.
Епітет – простий троп, художнє означення, прикметник, вжитий у
переносному значенні для найточнішої характеристики явища, наприклад,
«зоряна ніч». Виділяють фольклорні епітети, запозичені з народних пісень. Їх
художня вартість – не в оригінальності, а у близькості до народної свідомості
– «золоте сонце», «біле личенько».
Використовуються епітети на позначення кольору. Лексеми кольору є
емоційно наповненими, зокрема М.Стельмах використовує кольор для опису
очей, неба, сонця тощо. Розгортання кольористичних епітетів відбувається
протягом усього роману. Текст роману М.Стельмаха «Чотири броди»
побудований на майстерному використанні кольористичних епітетів. Крім
традиційних пісенних дистрибутів «зелений лист», «зелені трави» та «зелене
листя», епітет зелений має метафоричні дистрибути: царство, соловей,
волосся, стіна, повінь, примари, мовчання, обійми. На увагу також
заслуговує

розмаїття

індивідуально-авторських

переважно на позначення кольору [3].

епітетів-неологізмів
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Порівняння – простий троп, пояснення одного явища через подібне за
допомогою єднальних сполучників як, мов, наче, ніби: у хатах-бiлянках, що
пiдснiжниками зiйшли; лебiдкою проходила, немов дитя; Ярослав, непомiтно
зиркаючи на дiвчину, темнiв, неначе в хмару входив.
Після метафори та епітета порівняння є найбільш уживаним тропом у
мовній тканині роману. У творі зустрічаються всі різновиди порівнянь, проте
навіть порівняння одного типу виражаються по-різному. Щодо граматичного
вираження найбільш популярним є порівняльний зворот (непоширений і
поширений) із сполучниками як, мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби,
нібито, немовби, немовбито, але трапляються випадки вживання рідкісних
порівняльних форм. Наприклад, М. Стельмах у романі пише: таємнича, мов
недоказана казка; старий i накостричився, наче птах у негоду [2].
Порівняння

допомагають

виділити

в

суб'єкта

певну

ознаку

через

спорідненість з об'єктом, а прийом заперечення ніби руйнує цю тісну
спорідненість і тим загострює враження.
Персоніфікація – вид метафори: уподібнення неживих предметів чи явищ
природи людським якостям, олюднення їх (а уособлення — оживлення їх). У
романі М.Стельмаха небагато тиких елементів, «глипнув своєю зеленню з
пiщаником».
Метафора – складний троп, інакомовлення, розкриття суті одного явища
через подібне. Наприклад, М.Стельмах використовує метафору «зотлiлий
посiв зотлiлого часу» оскільки в даному контексті слова «золотілий»
вживаються не в прямому своєму значенні, коли вказують на швидкий біг
часу, а в переносному – для підкреслення й посилення того враження.
Вживання метафори, який наводять у своєму підручнику С. Дорошенко та П.
Дудик: «За зовнішньою схожістю слова борозна (як довга, рівна заглибина в
землі, проведена плугом: «тягнеться вздовж берега чорна смужка першої
борозни» – В. Козаченко) було перенесено на повздовжню заглибину у будьчому, зморшку, складку; пор.: «сльози мимохіть котяться тими борознами,
що поорало на виду довголітнє лихо» (М. Коцюбинський)» [4]. Метафора,
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подібно до епітета та порівняння, ставить за мету конкретизувати
уявлення про предмет, про який ідеться, шляхом вказівки на певну його
ознаку, що висувається на перший план, але, на відміну від епітета й
порівняння, метафора вказує на цю ознаку не в прямій формі, не
безпосередньо її називаючи, а шляхом заміни її словом, що містить у собі
дану ознаку. Тому метафору часто називають прихованим або скороченим
(згорнутим) порівнянням, тобто порівнянням, в якому не виокремлюється
ознака, за котрою відбувається зіставлення двох предметів.
Автор використовує засоби персоніфікації: глипнув своєю зеленню з
пiщаником, обсiялося село печаллю, та й почало лягати i вставати з
журбою. Це не порадувало, а ножем полоснуло вдову: нащо вiн повернув їй
слова Ярослава.
Мовні характеристики мають у романах М.Стельмаха велике значення
для індивідуалізації персонажа та розкриття його психології. Про переважну
більшість персонажів письменника можна скласти досить повне і правильне
уявлення за одною лише мовною характеристикою. Для предачі особистості
героїв М.Стельмах використовує багатство епітетів. Наприклад, горiховокарих очах; журнi очі; хвилястим летом пташини; польова царiвна;
пишнотiлу вдовицю; лопатистою iржавою рукою; спалахнув лихий полиск
ошаління; дурнi жарти; легкокрилiй бричцi; посмiхнувся білозубе; синiми
вогниками; лип, що стояли в золотiй дрiмотi сонця, цвiту i бджолиного
дзвону; старого вітряка; весняний спiв; висока кустрата постать; вечоровi
очі; наполоханими вiями; журно посмiхнувся; синiх долонях вечора;
лиховiсним сичанням запитав Ступач.
Сучасні мовознавці стверджують, що у формуванні думки бере участь і
логічне, й образне мислення, в художньому тексті образність спрямована
насамперед на емоційну сферу читача й інформує не лише про об’єкт, але й
суб’єкт пізнання, тому описи героїв, подій здійснено засобами метафоризації:
через страх можна добратись i до корiння, i до насіння; дрiмало надвечiр'я;
вибилась гiрка посмiшка; щось крижиною тенькнуло всерединi; набрався в
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них журби; прокинулась тривога; заснула хвиля у бродi; загупали,
заклекотiли копита; жiнкам, бiльше дано волi до нашого брата; у жiнок
завжди в головi крутиться те саме колесо; безкрилий Ступач не народить
крилатого; вiн так гарно й таємничо загубився посеред почi; з думки не
сходили; кинув погляд; передгроззя i грози, на землю вони заносять дощ, а в
його нутро тривогу; тривога, як їй тiльки хотiлося, ходила; ми два гриби в
одному борщi; на кожен його крок свiчечка вiдповiдала дрожем; видлубай
для неї якесь розумне, зичливе слово [1].
Вибір необхідних образних засобів мови, їх функціонування в
художньому тексті залежить від авторської індивідуальності (його рівня
емоційного сприйняття автором об’єкта пізнання) й типу реципієнта (ним
може бути як одна людина або група людей, так і узагальнений, абстрактний
образ адресата як суб’єкта сприйняття конкретної інформації, підґрунттям
для створення якого є психологічні особливості та емпіричні знання індивіда,
особливості оповіді тощо. Крім того, існує ще й поняття «людського
фактора», що виявляється в ментальному та психо-емоційному сприйнятті
довкілля і відповідно відображається в мовленні.
Лінгвостилістичний аналіз діалогів персонажів підтверджує положення
про те, що розвиток діалогу і вибір лінгвостилістичних засобів залежить від
віку, симпатій чи антипатій співрозмовників, їхнього ставлення до предмета
розмови, апперцепіюючої маси індивіда. Значно частіше М.Стельмах у
романі послуговується метафоричними єдностями, що традиційно властиві
текстам розмовно-побутового та художнього стилів, наприклад: слiпнучи од
слiз i горя, комусь треба насолити, а якомусь i ура кричати. Такий прийом
використання епітетів та фольклорних елементів увиразнює, пожвавлює
текст, виражає емоційно-оцінне ставлення автора до певного явища.
Отже, у тексті М. Стельмаха поряд із засобами, що забезпечують
однозначність і логічну послідовність викладу подій роману, функціонують
емоційно-експресивні одиниці мови, які конкретизують авторську думку,
допомагають мовцеві вплинути на адресата.
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У статті розглянуто модифікації образів анімістичних вірувань слов’ян у
творчості А. Гарасевича. Визначено загальні принципи втілення природи як
живої істоти, художні реалізації, трансформація язичницьких міфів, образів,
символів у літературних текстах поета. Проаналізовані художні особливості
слов’янського доробку автора.
Ключові слова: модифікація, образ, язичницький міф, символ.
персоніфікація.
Одним із найбільш загадкових та малодосліджених поетів Празької
школи є Андрій Гарасевич – пластун, музикант, літературознавець, поет та
альпініст. Також відомий під псевдонімом Василь Сурмач.
Через усе життя проніс пражанин любов до гір, до Пані Вацман –
альпійської гори, яка і забрала його у свої кам’яні тенета. Ось такими є
спогади поета про незвичне захоплення: «Спеціально я залюбився в Пані
Вацмановій – вона, на жаль, з щирого каменю, але що ж зробиш, коли іншої
немає…». Ота щирокам’яна Альпійська Пані стала для нього і приреченням.
До неї він поривався і заради неї він згас, або, як це зафіксовано в
лаконічному повідомленні: «Згинув трагічною смертю під час спроби
перейти із західної стіни Вацмана на верх т. зв. Вацманс-Фрау».
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Актуальність досліджуваної проблеми виявляється в тому, що
поетичний доробок А. Гарасевича не набув широкого висвітлення у
літературно-критичних працях та становить цікавий матеріал для аналізу та
опису мотивної структури й образів, їх художнього втілення тощо. Перш за
все, нас цікавлять особливості художньої реалізації анімістичних вірувань
давніх слов’ян у віршованому доробку пражанина, зокрема прийом
персоніфікації, антропоморфізації, оживлення образів природи та концепт
аніми-душі.
Творчість митця була розглянута Б. Кравцевим у післямові до збірки
поезій «До вершин» та побіжно охоплена В. Державиним, В. Просаловою,
І. Боднарук, В. Біляєвим. Важливими для дослідження стали власне спогади
пражанина та матеріали з інтернет-сторінок пластунської організації
«Сіроманці», стаття журналістки Л. Запольської «Українська преса в Австрії
повоєнного часу».
Слід також вказати, що вплив на поетичний стиль А. Гарасевича
мали Б.-І. Антонич, Ю. Клен, Є. Маланюк та О. Ольжич. Ідіостиль митця
позначений рисами символізму та імажинізму.
Первісна людина, залежна від сил природи, населяла довкілля духами,
яких прагнула задобрити, впливаючи на них за допомогою ритуальних дій.
«Давня людина, – підкреслював І .Огієнко, – бачила круг себе багато
магічного, вірила в магічну силу слова, із глибокої давнини пильнувала його
використати» [2, с. 190].
Обрядово-ритуальними діями давні слов’яни впливала на оточення і в
такий спосіб забезпечувала собі виживання, підтримання усталеного
порядку. Культ того, що І. Огієнко називав «природопоклонством», у віршах
А. Гарасевича реалізувався своєрідно – як художнє втілення зв’язків
язичника зі світом. Пражанин поетизує народні уявлення про світ тотемів –
птахів, тварин, рослин, наділяє їх анімою. Так, наприклад, багатством
метафор та персоніфікацій позначена поезія «Я не сам…»: Поле вило
голодним вовком / Сонце гасло. Синіла мла / Ліс корився. Блакить замовкла.

381

Поезія «У лісі» А. Гарасевича є поетичним етюдом про одухотворені
сили природи. Потрапивши до «стрункої святині лісу» ліричний герой одразу
відчуває, що оточений створіннями із душею. Таке враження сповнило
ліричне «Я», що має міцний зв’язок із правірою, де вітер – це божетсво, а
дерева – обереги від нечисті, носії вічної пам’яті тощо. Герой описує сосни,
що для язичників, символ життєвої сили, сили характеру та безсмертя.
Трапляються йому також ясені та клени, коли ясен – пісенна душа та
скромність.
В шести рядках пражанину вдалось описати «переклики сосон» та
«прозору мову ясенів та кленів», а також «радість паростів зелених».
А. Гарасевич наділяє мовою та почуттями рослини й дерева. Автор ніби
вклоняється стрункій святині лісу, шануїчи її велич та неосяжність.
Краса лісу передана поетичними фігурами, зокрема авторськими
епітетами: прозора мова ясенів та кленів, нахмурена задумливість тисів,
розхрістана кріслатість корон. Анафоричний прийменник «в» об’єднує
перегуки дерев у єдиний поетично-лісовий простір.
У давніх слов’ян існувало поняття про світове дерево часу, дерево роду.
Однією з визначальних якостей часу є його невіддільність від простору
особливо в часо-просторовому континуумі земного буття людини. Як
зауважував О.Потебня: «Уявлення старості, давності, протяжності часу в
образі висоти дерева є окремий випадок звичайного прийому думки
вимірювати час простором. Такий вертикальний часопростір перегукується з
деревом роду, що символізує зв'язок минулого і майбутнього».
Продовжуючи вище наведену думку, вкажемо на те, що горда та міцна
воля до життя простежується у поезії А. Гарасевича «Дуб». Слов’яниязичники вважали дубові гаї житлами богів та забороняли їх вирубувати.
У ліричному герої А. Гарасевича проглядається слов’янин, який завдяки
поетичному слову обожнює дуб, підкреслює його довговічність та
надзвичайну міць:
В скалистий беріг мертвої ріки
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самотній дуб вп’ялив залізні кігті,
він кида дзвінким, усліжливим вітрам
В безодню чорну королівський визов [1, с.111].
Давні слов’яни в образі дуба вбачали, а автор персоніфікує, міцного,
дужого, красивого парубка. У поезії міцне дерево протистоїть вітрам, які є
гідними супротивниками, здатні заручитися підтримкою хмар та блискавки,
але:
Уже тріщать могутні конарі,
І корені хитаються дебелі
……………………………..
А дуб струною гордою дзвенить,
І до борні залізні м’язи пружить [1. с. 111].
Серед

прийомів

антропоморфізації

для

А.

Гарасевича

властиві

порівняння та метафори, а також розгорнуті уособлення. Одним із типових
для поетичного мовлення засобів, які зустрічаються у пражанина, є
зіставлення будь-яких особливостей неживого з частинами людського тіла.
Наприклад, корені дуба представлені як залізні кігті, а його міцний стовбур –
залізні м’язи.
У поезії А. Гарасевича співіснують декілька уособлень одночасно, які
підкресліні синтаксичним паралелізмом: вітри збираються у пропасть
бігти, нічні тумани стеляться до ніг, дуб кида в безодню чорну королівський
визов. В проаналізованій поезії чітко прослідковується тенденція – природа
наділена людськими рисами, що сприяє утворенню цілісної антропоморфної
площини.
Отож, світ образів А. Гарасевича, його метафоричні звороти та
порівняння мають виразний відтінок язичницької та фольклорної традиції.
Іншим

виміром

слов’янського

світогляду,

відмінним

від

«природопоклонства», було сприйняття опозиції світла та темряви, що можна
простежити на рівні протиставлення дня і ночі. Первісна людина сприймала
День і Ніч як живих, безсмертних істот. Так, День являв собою верховне
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божество світла – сонце, Ніч – божество темряви. Ніч асоціювалася зі
смертю, день – із життям [4, с. 86].
Зразком інтимної сповіді слугує поезія А. Гарасевича із циклу «Самотність»
– «Гості». Ліричний герой чекає незвичних знайомих, які навідуються кожної
ночі.
Вихідний момент твору починається з тієї миті, коли «злітає з темряв білий
сокіл – грізний володар тишини». Де білий сокіл, за слов’янськими віруваннями,
є символом денного світла. Отже герой прощається із останнім денним
променем:
Сковза нечутно і не будить,
Все менший, менший розмах крил [1, с. 39].
Поет персоніфікує ніч, вікна, червоний місяць, вітер, блакитний день. Читач
– свідок одухотворення названих образів у ході розвитку поетичної дії.
Майстерним взірцем інтимної лірики можна вважати чуттєві описи картин
ночі, коли «синіють вікна далечінню», а «червоний місяць водить тіні і
заворожує простір». Поетична кольоритиска у творі вказує на зв’язок
підсвідомості автора із язичництвом. А це зводить на нівець усі формальні
мистецькі принципи віршотворення. А. Гарасевич вводить у рядки блакитиний
колір, що свідчить про спокійним та ніжний настрій ліричного героя. «Червоний
місяць» наповнює текст енергетикою чаклунства, що охороняє від нечистої сили.
До вікна вдаряє надранній вітер – вісник «блакитного», спокійного дня. Блиск
нової днини буде зеленим – мирним, сповненим надій для юних сил.
Завершується поезія А. Гарасевича світанком:
Тополі зодяга в бархати…
Яка нечувана шана:
Червоне сонце йде до хати
З чарками хмільного вина [1, с. 39].
Захопившись

романтикою

міфічного

та

захоплений

далеким,

вершинним, А. Гарасевич зображує слов’янську легенду, коли щоранку
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відчиняється небесна брама та сходить сонце, а ввечері замикається і ховає
його (словник символів О.І. Потапенко, М.К. Дмитренко).
Пражанин надяліє душею сили природи, підкреслює їх могутність та
здатність

керувати

матеріальним

світом

людини.

Система

образів

формується навколо образу ночі, «яка пряде сріблясті сни», далі зринає білий
сокіл – «грізний володар вишини».
Особливої уваги заслуговує образ вікна, що синіє у далечинь. Для
українців – це символ проникнення, свідомості, отвору, через який
здійснюється зв’язок людини із зовнішнім світом.
А. Гарасевич антропоморфізує сонце та місяць, які «водять тіні»,
«заворожують простір» та «йдуть до хати з чарками хмільного вина» [1, с. 39].
Образність твору досягається такими художніми фігурами як персоніфікація,
зокрема «ніч пряде сни», «місяць водить тіні», «місяць прилетів і сів на
крісло, і люльку з хмари закурив», «вітер вдаряє різко до вікна» тощо.
Епітети, які вживає пражанин, характеризується пластичністю та в однаковій
мірі представляють традиційні та цілком авторські. Фольклорні епітети
проглядаються у наступних словосполученнях – сріблясті сни, намисто зір,
червоний місяць, хмільне вино. Прикладом авторських є такі: вищий спокій,
сокіл – грізний володар вишини, сліпуча просторінь шляхів, надранній вітер.
Проведене дослідження є доказом слів Б. Кравцева, що поетичний
доробок А. Гарасевича виявився одним із найкращих скарбів поета для
української літератури. Вірші цього циклу визначаються цікавою формою та
композицією, що вказує на довгу, але успішну працю автора над
формальними засобами поетичного мистецтва [3, с.117-118]. Аналіз поезії
А. Гарасевича дає змогу виявити поетичний прийом антропоморфізації. Митець
окреслює зв’язок з природою, наділяє предмети рисами та психічними
властивостями людини. В поезії пражанина відчутна віра в аніму, тобто віра в
існування душі або душ, які здатні керувати матеріальним світом, мати на нього
вплив тощо.
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СЕМАНТИКО-ФУНКЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ЕПІТЕТІВ
У РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «МОЛОКО З КРОВ`Ю»
А. Якуніна
Науковий керівник: проф. Тихоша В. І.
Кафедра української мови
Херсонський державний університет
e.mail: NPogorletska@ksu.ks.ua
Стаття присвячена з`ясуванню семантико-функційних можливостей
епітетів у романі «Молоко з кров`ю». Проаналізовано групи епітетів з їх
семантикою та функціями.
Ключові слова: епітет, функція, семантика, троп.
Сучасні

лінгвістичні

дослідження

велику

увагу

приділяють

функціонуванню мовних одиниць в усних та письмових текстах. Художня
мова нашої землячки, української письменниці Ірини Чернової, яка
репрезентує свої твори під псевдонімом Люко Дашвар, на сьогоднішній
день залишається зовсім не дослідженою, а художні засоби не
систематизованими, що дало б можливість виокремити індивідуальний
стиль автора, визначити його особливості.
Запропоноване дослідження є актуальним, оскільки мовне багатство
творів Люко Дашвар вцілому і роману «Молоко з кров`ю», зокрема,
фактично ще не вивчалося ні на лексичному, ні на граматичному рівнях.
Мета цієї статті – розглянути мовні засоби творення художніх образів,
зокрема визначити роль епітетів та їх семантичне навантаження у
творенні та динаміці образів роману «Молоко з кров`ю».
Епітет як один з вагомих засобів естетизації мови перебуває в колі
наукових інтересів сучасної філології, оскільки в системі епітета
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відбивається стиль письменника, епохи, літературного напряму, а тому
без вивчення цієї системи неможливо розкрити цілісну картину еволюції
художнього стилю взагалі й мови окремого автора, зокрема. Ці
«прикрашальні слова», за Аристотелем, допомагають виокремити певне
явище з-поміж інших, точніше передати думку, красномовно змалювати
життєву картину, надають мові образності, емоційності, виразності.
Власне тому вивчення епітета має певні традиції в лексикології,
лінгвостилістиці, теорії літератури. Роздуми про роль, призначення
епітетів, їхні джерела і причини виникнення з’являються ще в творах
античних мислителів (Аристотеля, Деметрія та ін.). З’ясування природи
епітетів

цікавило

видатних

філологів

XIX-XX

ст.,

зосібна

О.М.Веселовського, В.С.Ващенка, В.В.Виноградова, В.М.Жирмунського,
О.О.Потебню.

Проблему

епітетів

принагідно

досліджували

Л.А.

Булаховський, І.Є. Грицютенко, Л.І. Тимофєєв та інші вчені. Епітет як
засіб вираження індивідуально-авторського стилю певного письменника
активно вивчають у сучасному мовознавстві, у тому числі й в
українському. Це дослідження С.Я.Єрмоленко, А.К. Мойсеєнка, Н.М.
Сологуб, Н.Г. Сидяченко, С.П. Бибик, Л.О. Ставицької, В.В. Красавіної,
М.Ф. Братусь, О.М. Сидоренко, Л.І. Шутової та ін.
Автори словника лінгвістичних термінів Д.Ганич, І.Олійник подають
таке визначення: «Епітет – один із основних тропів, художнє образне
означення, що підкреслює характерну рису, визначальну якість предмета,
поняття, дії. Найчастіше епітетами виступають означення-прикметники, у
широкому розумінні епітетами називають іменники-прикладки, а також
прислівники, які метафорично пояснюють дієслово» [1, с.76].
Найбільш повне, на нашу думку, тлумачення цього поняття подає
О.Селіванова: «Епітет – стилістична фігура, троп, що є означенням чи
обставиною в реченні як атрибут предмета, дії, стану й характеризується
високою

емотивно-експресивною

зарядженістю,

оціннісністю

й

образністю. Епітет має метафоричну або метонімічну природу. У
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широкому розумінні епітет є не лише метафорою чи метонімією, а й
будь-яким емоційно-оціночним

атрибутом» [5, с.145]. Такий підхід

свідчить про те, що дослідниця звертає увагу не тільки на експресивну
сутність художнього означення, а й на зв’язок епітета з іншими тропами,
тобто розглядає його в тропеїчній системі української мови.
Аналіз семантики епітетів передбачає вивчення зв`язку між
епітетами й означуваними дистрибутами. Тобто дослідження структури,
семантики, стилістичних функцій епітетів здійснюється в контексті
епітетних словосполучень: важливо з`ясувати, як семантика дистрибута
мотивується сполучуваністю з епітетом відповідної семантики, а також,
як відповідний епітет асоціативно пов`язаний з низкою дистрибутивів.
За способом змалювання ознак предметів та явищ і своїми
художніми функціями епітети бувають різні. Одні з них лише
підкреслюють характерну ознаку предмета чи явища (рясний дощ,
світлий день), а інші пояснюють ту чи іншу ознаку відповідно до
життєвої ситуації і певного художнього завдання (золотий човник,
бадьорий спів) [4, с.162]. Другу групу становлять епітети, які передають
лише емоції, пов`язані з предметом чи явищем у певній ситуації: «Святий
здобуток наших рук» - М.Рильський; «Сумна коса і зір чудовий комусь
приснилися давно» - В.Сосюра.
За ознакою вживаності епітети можуть бути поділені на постійні та
контекстуально-авторські. Історично більш ранньою формою епітета є
постійний епітет [2, с.654].
Постійним

називається

епітет,

який

традиційно

супроводжує

означення предмета, закріплюючись за ним постійно, в межах певного
художнього стилю. Наприклад, у фольклорній поезії, якщо згадується
степ, то він майже завжди — широкий, море — синє, вітер — буйний, гай
— зелений, орел — сизокрилий і т. д. Постійний епітет відрізняється тим,
що виділяє характерну рису не даного, конкретного предмета, того, про
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який ідеться «саме зараз» і «саме тут», а предмета взагалі, безвідносно до
особливостей контексту, у якому про нього згадується.
Поряд з постійними на межі XVIII—XIX століть у широкий вжиток
входять контекстуально-авторські епітети. Контекстуально-авторським
називається епітет, який виділяє не постійну — супровідну, канонізовану
в межах літературного або індивідуального стилю ознаку предмета, а таку
рису, яка видається характерною в предметі за певних обставин у тому
конкретному контексті, в якому про цей предмет згадується [2, c.654].
Контекстуально-авторський — це епітет, що є переважною прикметою
реалістичного стилю, який вимагає точності, а не виключно поетичності
висловлювання, відповідності, реалістичності означуваного в предметі
самому означеному предметові, тим конкретним обставинам, у зв'язку з
якими даний предмет згадується. Наприклад: «Проса покошено. Спустіло
тихе поле. Холодні дні з високою блакиттю. Не повернуть минулого
ніколи: Воно пройшло і вже здається миттю!» (М. Рильський).
У системі мово-зображальних засобів епітети посідають важливе
місце.

Вони

являють

собою

необхідний

елемент

реалістичного

змалювання об`єктивної дійсності, допомагають висловити думку влучно
й образно.
Люко Дашвар (справжнє ім'я Ірина Іванівна Чернова) – українська
письменниця,

сценарист,

журналіст.

Лауреат

літературної

премії

Коронація слова: у 2007 році роман «Село не люди» здобув ІІ премію та
премію «Дебюту року» від книжкового порталу «Друг Читача», у 2008 за
«Молоко з кров'ю» (або «Примха») стала дипломантом конкурсу, а 2009го її роман «Рай. Центр» отримав диплом «Вибір видавців». У своїх
романах особливу роль приділяє образно-тропеїчним засобам, а саме
епітетам. Звичайно, значна їх частина – це прості епітети, за допомогою
яких авторка підкреслює зовнішні, вікові та національні риси героїв
(веселі, красиві, молоді, гарячі).
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Ще з прологу письменниця намагається саме за допомогою епітетів
створити контрастну картину сучасності у порівнянні з подіями
громадянської війни та повоєнних років: «від гіркоти голодного дитячого
плачу», «стомлений голодний погляд» [3, c.25]. Інші епітети з позитивним
забарвленням використовує письменниця для характеристики сім`ї
Ординських: «в солодкому доньчиному житті», «важкі силіконові вуста
пані Олени» (підкреслено соціальний статус людей), «білі ручки пані
Олени» [3, c.6]. Люко Дашвар акцентує увагу саме на образі матері
Руслани, яка є представницею заможного класу суспільства.
Епітети дають змогу передати реальне становище молодої дівчини та її
відношення до життя у розкоші: «Я перепробую всі лондонські гидоти..!»
[3, c.7], що змінюються прагненнями та духовними мріями про
повернення на рідну, хоча давно забуту землю: «Я виберу ділянку близько
від міста… із майже шевченківським краєвидом» [3, c.8].

Твердість

характеру молодої героїні підкреслена за допомогою постійного
вживання у ролі підмета особового займенника «я».
У романі яскраво представлена авторська позиція щодо урбанізації
ХХІ століття в українському селі, негативне ставлення до цього, яке
озвучує молода, заможна дівчина: «новобудови із дурною архітектурою»
[3, c.8]. Говорячи про сільські, ще не знесені, хати, утворює таку
антитезу: «Старі баби серед пафосних молодух» [3, c.9].
Як антипод сучасному виступає життя молодих людей радянського села.
Характеризуючи образи дівчат та хлопців, письменниця добирає як
прості, так і метафоричні епітети. Наприклад, в описі Стьопки (Німця):
«…окуляри

зі

зламаною,

перев`язаною

мотузкою

дужкою

на

симпатичному кирпатому носі…» [3, c.39].
Зважаючи на характер героя та його поведінку в конкретній ситуації
образи виписуються й за допомогою незвичних зворотів у поєднанні з
метафоричними епітетами: «удавано нахабним поглядом обвів компанію»
[3, c.42].
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Символічним ключовим образом у творі виступає коралове намисто,
з яким не розлучається Маруся. Саме до нього дібрано найбільшу
кількість епітетів у романі: червоне, кляте, важке, брязке, строкате,
щасливе, гостре та ін. Бачимо, що використовуються епітети, що
почергово описують його то з позитивного, то з негативного боку
відносно молодої власниці прикраси.
«Маруся тяглася за мамою, притримуючи важке намисто…» [3,
c.28].
«Намисто коралове на високих грудях поправить, всміхнеться, наче
знає щось таке, чого іншим знати – зась» [3, c.33] .
«Через те дурне намисто ледь без чоловіка не лишилася» [3, c.43].
«– Та де?! Де?!.. Аж бачить – з коробки, повної цукерок, червона кулька
виглядає» [3, c.42].
«Схопив коралі – та з шиї. Мармурова… Прекрасна… Гола… Ніжна,
як молоко. Нічого червоного! Нащо коралі?!» [3, c.48].
Підсвідомо, характеризуючи намисто, Люко Дашвар вдається до
характеристики й власниці прикраси. Проводиться паралель, що тісно їх
між собою пов`язує.
Розлогих описів природи у творі майже немає, саме тому виражальнотропеїчні засоби стосуються суто героїв роману. Зустрічаються поодинокі
випадки використання метафоричних епітетів, що символічно натякають
на події і час, коли вони відбуваються:
«Скільки життів врятували ті мерзлі буряки» [3, c.24].
«…з`явилася нова вулиця з десятком нових, міцних цегляних будинків».
Весь роман пересипаний епітетами. Вони переплітають між собою
події різних часів та героїв різних соціальних верств. Влучно
характеризують героїв. І найбільш вражає те, що яскраві, влучні обриси
людей, їх психологічних станів та зовнішності створюються за
допомогою саме простих (сталих) епітетів. Можливо, Люко Дашвар надає
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перевагу зрозумілим, простим епітетам задля створення суто української
картини життя сільської молоді, зрозумілої абсолютно кожному читачеві.
Отже, епітети у романі Люко Дашвар «Молоко з кров`ю» виконують
важливу стилістичну та семантичну функцію: вони не лише створюють
декораційний фон для розуміння подій, що відбуваються, а й дають
влучні характеристики персонажів, їх психологічних станів та настроїв у
ході подій роману. Та найголовніше – витримують стиль із натяком на
ментальні особливості українських людей.
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Thе article is devoted semantic functionality will epithets in his novel
"Milk with blood." The analysis of adjectives and semantic features in the
product.
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