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Preface 

 

Current political, economic, humanitarian challenges facing the Ukrainian society 

and the multicultural world community, in general, are naturally reflected in the vectors 

of scientific search in research activities in various fields, including philology.The need 

to optimize communication processes stimulates the development of new areas of 

linguistics, more and more attention is being paid to the functional aspects of language, 

means of international communication, factors of high-quality translation, and at the 

same time preserving the identity of the Ukrainian language.Authors of literary works 

have responded by turning to previously forbidden topics, using new stylistic devices 

and techniques, expanding the spectrum of literary genres and their combination; the 

topic of historical memory and deep comprehension of social problems have become 

acute.All this has been reflected in the literary studies of recent years.At all its levels, 

national education is being transformed, demanding from scientists-methodologists a 

sound theoretical basis for the formation and development of a new Ukrainian school, 

the introduction of innovations and modern technologies, and the provision of high-

quality training of the young generation in philological disciplines. 

The authors of the collective work, based on significant factual material and 

through the prism of broad theoretical generalizations, offer their own extraordinary 

solution to many issues. The fundamental linguistic, literary, and didactic problems 

considered in the monograph to the greatest extent demonstrate the level of interest of 

scientists in modern issues of philology, which determines the relevance of the 

suggested publication. 

The monographic study is dedicated to the 25th anniversary of the Philological 

Faculty of the State Higher Educational Institution “Donbas State Pedagogical 

University” and is the result of work of the team of authors whose scientific and 

educational activities are associated with it.The publication reflects the main areas of 

scientific studies that the university philologists have been working over: linguistic, 

historiographic, Slavic studies, Germanic philology in line with new studying, history, 

and theory of literature in the modern philological episteme, topical problems of 

professional training of a teacher-philologist. 
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The monograph opens with the historiographic investigations, which offer 

original models for solving the issues of historicism and language kinship as the 

foundations of the genealogical classification of languages, linguistic understanding of 

anthropocentrism, the methodology for studying the history of language, parataxis, and 

hypotaxis, proto-language, as well as the English social dialects from the standpoint of 

linguistic history in the works of certain scientists and scientific schools of the 19th–

20th centuries. 

The logical continuation of the insight into the history of the development of the 

language is the second section of the monograph, concentrated on studying various 

levels of linguistic units in the Slavic languages, such as hardness/softness correlations 

in the Ukrainian language; nicknames formed from the first and last names of the 

inhabitants of Sloviansk; the figurative potential of the “water” symbol in the 

worldview of the Ukrainians; tendencies in the use of the transformed set expressions 

of biblical origin in the language of modern Ukrainian media; the professional text as 

a means of transmitting professional knowledge in the educational process of a higher 

pedagogical school.At the same time, the analysis in the comparative aspect 

(phraseological semantics as a factor in coding the worldview characteristics of the 

Ukrainian and Polish peoples) and the translation aspect (methods and peculiarities of 

translation of some groups of names and brands) also appears to be important. 

The relevant studies are conducted on the material of the English and German 

languages (paronymic means as linguistic-stylistic mechanisms of actualization of 

expressive and evaluative modality; the correlation of slang to the literary standards of 

English; the use and characterization of the cultural component of phraseological units 

of English slang; the nominative “coronavirus disease” in the German media). The 

author’s interpretation of the issue of phonetic adaptation of Anglicisms in the 

Ukrainian language is interesting. 

The literary section of the monograph represents a modern approach to the diverse 

study of works both of national literature (the specifics of the representation of the 

artist’s fate under the conditions of lack of freedom based on the short story by Borys 

Teneta “Vynakhidnyk” (“Inventor”); the peculiarities of the investigation in the 

detective novel by Oles Ulianenko “Dauphin of Satan”; the sublimation of the elements 

of painting in the texts (on the example of the creative studies by E. Andiievska); the 
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peculiarities of perception and comprehension of the events of the Russian-Ukrainian 

war in the works of domestic writers – its participants) and foreign literature, in 

particular of the comparative character (female images in the stories by 

M. L. Kashnits;manifestation of mythological thinking in O. Gonchar’s novel “Your 

Dawn” and V. Pelevin’s novel “Yellow Arrow”).To a certain extent, the analysis of 

еру aspects of visualization of poetic works is adjacent to them. 

A number of studies are devoted to the issues of philological education.The 

review of the history of philology in the system of modern humanitarian knowledge 

from the point of view of linguodidactics is offered.Particular importance is attached 

to the teaching methods of studying language and literature in secondary 

comprehensive schools (teaching the English language in secondary comprehensive 

schools under the conditions of the distance educational process; studying the language 

of fiction works of foreign literature), pedagogical universities (forming the key 

competences of future English teachers; the principles of using multimedia teaching 

aids in professional training of future foreign language teachers;using media 

technologies as a way to improve the personal and professional skills of future English 

teachers) and in institutions of postgraduate education (professional development and 

postgraduate education of a foreign language teacher).The authors have not ignored 

such an important problem as the professional socialization of philology students under 

the conditions of the functioning of the social-communication space of the university 

(it is significant that the issue was studied on the example of the SHEI “Donbas State 

Pedagogical University”). 

The authors hope that the results of scientific studies, which are reflected in the 

monograph, will be useful to linguists, literary scholars, employees of educational 

institutions, postgraduate students, and student youth. 

 

Nataliia Ovcharenko, Editor 

Donbas State Pedagogical University 
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Part 1. Linguistic Historiography 
 

1.1. At the origins of genealogical classification of languages:historicism 

and linguistic relation 

 

1.1. У витоків генеалогічної класифікації мов: історизм і мовна 

спорідненість 

 

 

Мовознавство, як і будь-яка наука, має тривалу історію. Наукові знання про 

мову виникають і розвиваються вже в давніх країнах – Індії, Китаї, Греції, Римі, 

Арабському халіфаті, в Європі епохи середньовіччя (I-ХIII ст.), Відродження 

(ХIV-XVI ст.), Просвітництва (ХVII-ХVIII ст.), у Київській Русі, у Росії, 

в Україні і в Білорусі ХVI-ХVIII ст.  

Новий етап в історії мовознавства розпочинається з першої половини 

XIX ст. У цей час мовознавство перетворюється на самостійну науку зі своїм 

предметом, об’єктом і методологією дослідження. 

Вирішальну роль у цьому процесі відіграли два чинники: 1) пробудження 

національних рухів в європейських країнах, 2) відкриття порівняльно-

історичного методу. 

Проблемою спорідненості мов учені цікавилися вже в ХI ст. Ми маємо на 

увазі «Словник тюркських наріч» (1072–1074) середньоазійського філолога 

Махмуда аль-Кашгарі [1]. Саме цей учений висунув ідею мовної спорідненості 

(на матеріалі тюркських мов), яка базувалася на історичному підході до мовних 

явищ. 

У ХIV ст., в епоху Відродження, про спорідненість романських мов писав 

Данте Аліг’єрі («Про народне красномовство»). У своїй праці він підкреслював 

«природний», «благородний» характер італійської мови та «штучність» латини. 

Данте висунув ідею формування мов (діалектів) з єдиного джерела [2, c. 39].  

Традиційна історія мовознавства відводила лінгвістиці Відродження 

найбільш важливе місце, розглядаючи вчених того часу як попередників 

«наукової» компаративістики. 
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Після Відродження в центрі вивчення залишилася латинська мова, до якої 

приєдналася також давньогрецька. Водночас почали поступово залучати до 

вивчення давньоєврейську, арамейську, арабську, ефіопську мови. 

Попри те що пошуки генетичних зв’язків ускладнювалися через наявність 

великого корпусу різноманітного емпіричного матеріалу, вони активізувалися в 

ХVI-ХVIII ст.  

У спробах встановлення спорідненості мов Г. Постеллус (1510-1581) 

опублікував трактат «Про походження, або давнину єврейської мови і племені, а 

також про спорідненість різних мов» (1538) [3], де запропонував першу 

генеалогічну класифікацію мов світу [4, c. 12].  

Згадаємо й А. Богорича та першу словенську граматику, яка була написана 

ним у 1584 р. Автор висловив упевненість, що наведений у граматиці матеріал 

дозволяє виявити спорідненість мов слов’янських народів [2, c. 54].  

Потрібно відзначити також Й.Ю. Скалігера (1540–1609) та його працю 

«Розвідка про мови європейців» [5]. Скалігер встановив 11 «мов-матерів» 

(matrices) із діалектами. Це 4 «великі»: грецька, латинська (тобто романська), 

тевтонська (германська) і слов’янська – та 7 «малих», у склад яких автор 

включив, зокрема, албанську, ірландську, татарську, фінську, баскську мови. На 

його думку, зв’язки всередині цих «мов-матерів» спиралися на тотожність слів. 

У межах романських й особливо германських мов Скалігер зумів провести тонкі 

відмінності, розділивши германські мови (за вимовою слова «вода») на Water і 

Wasser (намітивши так можливість поділу германських мов і німецьких діалектів 

за ознакою пересування приголосних) [6, c. 35]. За Скалігером, мови matrices не 

мали між собою нічого спільного, а ті, які походили від однієї мови-матері, він 

називав спорідненими. Тому цю концепцію можна вважати на той час 

найдосконалішою [2, c. 39].  

Е. Гішару належить перша спроба довести мовну спорідненість на основі 

порівняння подібних елементів семітських мов. Ідеться про працю 

«Етимологічна гармонія мов» [7] (надруковану в Парижі в 1606 р.).  
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Своєрідні мовні відносини Московської Русі були відзначені англійським 

дослідником Г. Лудольфом в Оксфорді (1696). Він склав першу граматику 

російської мови, відзначивши, що росіяни користувалися старослов’янською 

мовою [8]. 

У 1615 р. литовський учений М. Літуанус звернув увагу на спорідненість 

литовської та латинської мов і на доказ навів до ста схожих слів цих мов [9]. 

Чимало мов на початкуXVI ст. зіставив й описав французький філолог 

К. Д. Бурбонне в праці «Скарби історії мов світу» [10]. 

У праці «Граматыка словенская» (1643) [11] український і білоруський 

мовознавець І. Ужевич навів спостереження, якими окреслював граматико-

стилістичні особливості староукраїнської мови (із білоруськими варіантами) 

порівняно з іншими слов’янськими мовами та латиною [2, c. 54]. Це фактично 

перша граматика власне української літературної мови XVI-XVII ст.  

Г.В. Лейбніц (1646–1716) фіксував спорідненість фінської й угорської мов і 

бачив їх зв’язок із тюркськими й монгольськими мовами. Він виступив проти 

поширеної тези про те, що давньоєврейська була прамовою багатьох мов [12, 

c. 29]. Учений підкреслював необхідність спершу вивчати сучасні мови, а потім 

досліджувати минулі стадії їх розвитку. Лейбніц показав спорідненість 

тевтонської, ірландської та британської матриць Скалігера й відніс сюди ж 

латинську й грецьку мови. Ученому належить і спроба генеалогічної 

класифікації відомих йому мов, які він розділив на дві основні групи: арамейські 

(тобто семітські) та яфетичні, що складаються з двох підгруп: скіфської (фінські, 

тюркські, монгольські, слов’янські мови) і кельтської (деякі мови Європи) [13, 

c. 45].  

Велику роботу над вивченням найдавніших пам’яток англійської та інших 

германських мов (фризької, нідерландської, німецької, скандинавських і 

готської) здійснив видавець «Срібного кодексу» Ф. Юніус (1589–1677) [14]. 

Продовжив цю працю Дж. Хікс (1642–1715), який видав готську й 

англосаксонську граматику, а також «Thesaurus» [15] (тут ідеться про давні етапи 

розвитку англійської та інших споріднених їй мов). 
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У XVIII ст. Л. Тен-Кате (1674–1731) сформулював ідеї про історичні 

закономірності в розвитку германських мов, про греко-германські та 

нідерландсько-верхньонімецькі звукові відповідності. У 1723 р. у праці «Вступ 

до вивчення благородної частини нижньонімецької мови» [16], порівнюючи дані 

готської, англійської, німецької, нідерландської, ісландської мов, Тен-Кате 

розглянув чергування голосних, дослідив структуру германського дієслова, дав 

класифікацію сильних дієслів (що, як він зазначав, сформувалися в глибоку 

давнину) і звернув увагу на найважливіші звукові співвідношення між цими 

мовами [17, c. 79].  

Ф.-Й. Страленберг (1676–1750) провів історичний і географічний опис 

північної та східної частин Європи та Азії. У 1730 р. він склав порівняльні 

таблиці мов Північної Європи, Сибіру й Північного Кавказу («Tabula polyglotta») 

[18] та заклав основи класифікації уральських й алтайських мов [19, c. 207].  

Треба згадати й Ф. Рухіча («Литовсько-німецький і німецько-литовський 

словник» [20]), який стверджував спорідненість литовської, латиської та 

пруської мов.  

У середині ХVIII ст. про спорідненість індоєвропейських мов писав 

М. В. Ломоносов (1711–1765). У матеріалах і нарисах до «Російської граматики» 

(1755 р.) [21] він указував на спорідненість між слов’янськими мовами, а також 

між російською, курляндською (латиською), грецькою, латинською та 

германськими, допускаючи ймовірність виникнення споріднених мов внаслідок 

розпаду прамови [22, c. 235].  

У 1792 р. Й. Добровський здійснив класифікацію слов’янських мов 

порівняно з іншими європейськими («Geschichteder Böhmischen Spracheund 

Literatur») [23]. 

П. Паллас (1741-1811) у 1786-1787 рр. видав словник, що містив еквіваленти 

російських слів на 200 мовах і діалектах Європи та Азії; словник видання 1791 р. 

(«Порівняльний словник всіх мов і діалектів, по абетковому порядку 

розташований» [24]) уже містив слова 272 мовами.  
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У цьому напрямі працював і Л. Ервас-і-Пандуро (1735–1809). У 1800-1804 

рр. він опублікував каталог [25], що містив відомості з лексики та граматики 307 

мов, включаючи америндійські й австронезійські. І. Аделунг (1768-1843) та 

І. Фатер (1771–1826) видали у 1806-1817 рр. працю «Мітрідат, або загальне 

мовознавство» [26] із короткими зауваженнями щодо 500 мов світу й 

перекладами на ці мови молитви «Отче наш» [6, c. 46–48]. Запропоновану 

класифікацію мов було виконано за географічним принципом. 

С. Дьярматі (1751–1830) займався проблемою порівняння угорської, 

фінської та саамської мов, доводячи спорідненість на підставі подібності 

лексичних і морфологічних одиниць [27].  

За висловом В. Томсена, упродовж XVIII ст. порівняльно-історичний метод 

«витав у повітрі». Потрібен був певний поштовх, який став би відправною 

точкою для кристалізації методу. Таким поштовхом стало відкриття 

європейцями (у другій половині XVIII ст.) санскриту, раніше майже не відомого 

в Європі (відзначимо, що в XVI ст. Ф. Сассеті звернув увагу на схожість 

латинських числівників із санскритськими та італійськими) [17, с. 81]. Відкриття 

санскриту підштовхнуло до накопичення відомостей, фіксації збігів лексичного 

й граматичного характеру між цією мовою та давньогрецькою, латиною, 

готською та ін. 

Але знайомство із санскритом було лише зовнішнім поштовхом до 

подальшого розвитку лінгвістичної думки. У дію вступили більш істотні 

чинники, що вплинули на зміну підходу до мов і спонукали до пошуку нових 

шляхів, до висунення нового дослідницького принципу, який краще б відповідав 

новому духу епохи та сприяв би забезпеченню цілісності мовознавства. 

Уже в 1767 р. французький священик Г.-Л. Керду написав доповідь, у якій 

зазначив спорідненість латини, давньогрецької та санскриту й, що видається нам 

надзвичайно важливим, висловив ідею про їх походження з єдиного джерела – 

мови, якої вже немає. На жаль, Французька Академія, куди автор подав доповідь, 

не звернула на неї уваги (працю було опубліковано тільки в 1808 р.) [22, с. 236]. 
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У кінці ХVIII ст. інтерес до санскриту зростає. Слід назвати «Азійські 

дослідження» англійця Вільяма Джоунза (1746–1794). Джоунз писав, що 

санскрит, давньогрецька та латина, а також мови германські, кельтські й іранські 

є єдиною мовною сім’єю. Вони також походять з єдиного джерела, можливо, вже 

втраченого [2, c. 56]. У публікації 1786 року Джоунз відзначав спорідненість цих 

мов у дієслівних коренях і граматичних формах.  

Під впливом ідей Джоунза Й.Ф. Вездін підготував дві граматики 

санскритської мови і словник, а в 1798 р. випустив «Трактат про давність і 

спорідненість перської, санскритської та германської мов» [28]. 

Подальше дослідження санскриту та його зіставлення з європейськими 

мовами знайшло продовження вже в XIX ст.  

З’являється низка праць таких авторів, як Г.Т. Кольбрук і Ч. Вілкінс; у них 

аналізувалися фонетика, граматика й лексика санскриту та зазначалася його 

близькість до інших індоєвропейських мов [17, с. 89]. 

В епоху романтизму посилюється інтерес до стародавніх пам’яток 

писемності та усної народної словесності. У цей період відбувається бурхливе 

накопичення емпіричних знань про мови різних країн світу. Виникає 

необхідність не лише їх описати, а й розв’язати питання про відмінності в їх 

будові, про відношення між ними, про принципи їх класифікації. 

Ф. Шлегель (1772–1829) у відомій праці «Про мову і мудрість індійців» [29] 

зазначав спорідненість із санскритом давньогрецької, латини, перської та 

германських мов, що ілюструвалося не лише лексичними, а й граматичними 

прикладами [22, с. 237]. Ф. Шлегелем було введено поняття «флективні мови», 

до яких він відніс семітські, грузинську та деякі індоєвропейські мови. 

Ф. Шлегель вважав санскрит тією прамовою, від якої походять усі інші 

індоєвропейські мови (що було кроком назад порівняно з тезою Г.-Л. Керду).  

Усіх цих учених можна назвати передвісниками порівняльно-історичного 

мовознавства (компаративістики) й порівняльно-історичного методу. Працюючи 

переважно на лексичному та менше на граматичному матеріалі, вони 
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обґрунтовували ідею спорідненості мов, що спиралася на потрактування мови як 

історичного феномена. 

Упровадження в мовознавство принципу історизму зробило актуальним 

висунення кожної окремо взятої мови на роль об’єкта, що заслуговує на особливу 

увагу. Учених стали цікавити специфічні, індивідуальні особливості конкретних 

мов, і це забезпечувало кожній мові особливе місце всередині тієї чи тієї мовної 

спільноти. Тепер у лінгвістичному дослідженні все більше акцентувалося не так 

подібне, загальне, універсальне в мовах, як відмінності між мовами та різними 

часовими станами тієї чи тієї мови. 

У кінці ХVIII ст. – на початку XIX ст. мовознавці зібрали значний 

фактичний матеріал, який засвідчив спорідненість різних мов, передусім 

індоєвропейських, а також тюркських, фінно-угорських, афразійських. 

Необхідно було систематизувати ці факти, зібрати новий матеріал, виробити 

наукові прийоми вивчення споріднених мов із метою відтворення їх історії.  

Таку мету поставили перед собою основоположники порівняльно-

історичного мовознавства й порівняльно-історичного методу (Ф. Бопп, Р. Раск, 

Я. Грімм, О. Х. Востоков).  
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1.2. P. Buzuk’s views on methodology of historical linguistic research 

 

Various aspects of origin and development of Slavonic, primarily, Ukrainian and 

Belarusian, languages, methods of their study were the focus of research in Ukrainian 

Linguistics during the 20s and 30s of the 20th c. Among prominent linguists of the 

period were such as A. Yu. Krymskyi, Ye. K. Tymchenko, K. T. Nimchynov, 

M. F. Sulyma, M. K. Hrunskyi, V. K. Demianchuk, and many others. Unfortunately, 

the name of Petro Opanasovych Buzuk (1891–1937), an original scholar of the period, 

has remained unknown to the international scientific community. 

Data concerning Petro Buzuk’s life are scanty and controversial. According to 

some sources, he was born in 1891 in Bessarabia, a descendant of four nations: 

Moldavians, Jews, Ukrainians, and Serbs. 

In 1916 Petro Buzuk graduated from the Department of History and Philology of 

Odesa University and Teacher Training courses. The same year the first scientific 

article written by the linguist was published in ‘Russkii Filolohicheskii Vestnik’ 

(‘Russian Philology Journal’). In 1924 Petro Buzuk presented his Doctoral dissertation 

‘On the problem of the place of writing the Codex Marianus’, the full text of which 

was printed in ‘Izvestiia Otdeleniia Russkoho Yazyka i Slovesnosti’ (‘The Proceedings 

of the Department of the Russian Language and Literature’). That same year the 

linguist’s first book ‘The Basic Issues of Linguistics’ was published. 

While continuing his work at Odesa University, Petro Buzuk started to teach at 

Belarusian University in 1925. Since 1926 his work in the Academy of Sciences of 

Belarus had begun. The linguist’s report at the 1st International Congress of Slavists in 

Prague, 1929, made his name known to Slavonic scholars from all over the world. The 

title of the speech was ‘Linguistic Geography as a Subsidiary Method of Studying 

History of Language’. Petro Buzuk was invited to various institutions to give lectures, 

the Institute of Language and Thinking of the Academy of Sciences of the USSR 

among them. The scholar was promoted to the head of Belarusian Institute of 

Linguistics, continued teaching giving lectures in Russian, Ukrainian, and Belarusian. 

His papers were published in Prague, Berlin, Kyiv, Minsk, etc. 
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Because of Buzuk’s preoccupation with the problems of Indo-European, mostly 

Slavonic, languages, and literatures, he was considered to promulgate national sacred 

things. Due to his origin and occupation, Petro Buzuk was an internationalist rather 

than a nationalist, but he did not try to use it as his defense. After reprimands and 

dismissals, the linguist was arrested and exiled to the northern city of Volohda. By the 

time of the exile, Petro Buzuk had 55 of his books and articles published. In 1937, the 

scientist was arrested again. Data as to the date of Buzuk’s death vary, 1937, 1938, and 

1943 is most frequently mentioned. The linguist was excriminated in 1988.  

Petro Buzuk was a prominent figure in Slavistics during the 20s and 30s of the 

20th c., though his contribution to Linguistics has not been comprehensively studied. 

Papers revealing the main ideas of Buzuk’s theory of origin and development of 

Slavonic languages have been written by M. H. Bulakhov, Ye. M. Romanovych and 

O. K. Yurevych, O. A. Kryvytskyi, V. K. Zhuravlov, O. M. Holub, and others.  

Petro Buzuk offered a new approach to the study of Slavonic languages. The 

linguist analyzed the theory of the ‘Family Tree’ and the ‘Wave’ theory in respect to 

modeling historical linguistic processes. P. Buzuk developed his chronological system 

of language changes which he also applied to phonetic and morphological levels of 

Ukrainian and Belarusian. 

During the 20s and 30s of the 20th c. history of the Ukrainian language became 

the focus of linguistic research. As a result, a large number of papers were published 

at that time. [10, p. 173]. In 1924, Petro Buzuk printed a textbook titled ‘A Concise 

History of the Ukrainian Language. Introduction and Phonetics’. In 1927, the book 

‘Essay on History of the Ukrainian Language. Introduction. Phonetics and 

Morphology…’ came out in which the scholar analyzed the origin and development of 

Ukrainian from a different point of view. Ideas laid down in these books gave rise to a 

scientific debate focused mainly on the methodology of historical and linguistic 

research and published in ‘Proceedings of History and Philology Department of the 

Academy of Sciences of Ukraine’. 

Linguistic historiography often turns to the methodology of historical and 

linguistic research conducted by scholars of previous generations. Conclusions as to 
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the principles applied in comparative-historical research conducted in the 19th and 20th 

cc. have been presented in some important papers on the matter which also present 

surveys of methodological terminology practical aspects of linguistic research [5; 16; 

11]. The presented article considers methodological problems of linguistic research 

discussed during the 20s of the 20th c. in ‘Proceedings of History and Philology 

Department of the Academy of Sciences of Ukraine’. 

The material of the discussion helps to trace the evolution of Petro Buzuk’s 

linguistic theory and to outline the views of such linguists as V. Hantsov, 

V. Demianchuk, and M. Hrunskyi on methods of studying the history of language. 

As it has already been mentioned, the discussion started after two works by 

P. Buzuk, namely, ‘A Concise History of the Ukrainian Language. Introduction and 

Phonetics’ (1924) and ‘Essay on History of the Ukrainian Language. Introduction. 

Phonetics and Morphology…’ (1927) had been printed.  

In his book A Concise History of the Ukrainian Language. Introduction and 

Phonetics’ [2] Petro Buzuk interpreted the origin and development of the Ukrainian 

language from the standpoint of the ‘Family Tree’ theory stating that Ukrainian is one 

of three Eastern Slavonic languages (together with Russian and Belarusian) which had 

shared a period of common existence after the disintegration of Proto-Slavonic. This 

period of common existence of the three languages is called Proto-Russian or East 

Slavic Proto-Language [2, p. 10].  

But already in 1927 in his book ‘Essay on History of the Ukrainian Language. 

Introduction. Phonetics and Morphology…’ [3] Petro Buzuk tried to prove the 

inadequacy of the ‘Family Tree’ theory for modeling the history of Eastern Slavonic 

languages [6, p. 71]. The linguist emphasized the fact that the ‘Family Tree’ theory 

could not reflect the relations between Slavonic languages due to its inability to take 

into account historical and geographical data of particular language phenomena. It 

presents the history of language in the way of successive epochs [3, p. 6]. 

Toexplainhisidea, Petro Buzuk applied the term isogloss which he interpreted as a line 

that united dialects characterized by the same phenomenon [3, p. 7]. The linguist stated 

that during the common proto-language period all language phenomena should cover 
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the whole territory of the parent language, which in reality was not true, as phenomena 

possessing wide isoglosses often intermingled with phenomena characterized by 

narrow isoglosses during the Proto-Slavonic period. One could assume that if an 

isogloss covered only the territory of Ukraine-to-be, the history of the Ukrainian 

language could have started simultaneously with the origin of the Proto-Slavonic 

language. 

Proponents of the ‘Family Tree’ theory, in P. Buzuk’s opinion, ignored dialectal 

phenomena when identified the boundaries of language phenomena with the 

boundaries of languages that in its turn led to false conclusions [ibid.].  

On the other hand, the ‘Wave’ theory took into account peculiarities of linguistic 

phenomena and the way they spread. Petro Buzuk pointed out that every linguistic 

phenomenon had an isogloss of its own, each of such isoglosses spread on some 

particular territory, which together with the fact that the ‘Family Tree’ theory was 

inadequate for modeling real historical linguistic processes, suggested the idea that it 

was impossible to classify Slavonic languages because a variety of such classifications 

could be formed based on different linguistic features. Such classification could be 

made more complicated due to the mutual influence of languages at adjacent territories. 

Petro Buzuk saw a way out from this complication in the division of language history 

into 2 periods: 1) pre-historic and 2) historic. 

All thoughts mentioned above helped Petro Buzuk to conclude that the Proto-

Russian or East Slavic Proto-Language that appeared as a result of applying the 

‘Family Tree’ theory to the history of Eastern Slavonic languages was fiction. In the 

linguist’s opinion, scholars should abstain from applying the ‘Family Tree’ theory and 

model language history based on the ‘Wave’ theory [6, p. 72]. 

Petro Buzuk’s works in which he studied methodological aspects of historical 

linguistic research attracted other scholars’ attention, among whom are such as 

V. Hantsov, V. Demianchuk, and M. Hrunskyi who published their reviews of the 

linguist’s books.  

While reviewing Buzuk’s work ‘A Concise History of the Ukrainian Language. 

Introduction and Phonetics’ (1924) V. Hantsov wrote that its author was adherent of 
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the Old East Slavic language theory, which was the period of common existence of 

Eastern Slavonic languages between the Proto-Slavonic period and the period of the 

independent existence of the Ukrainian language [4, p. 254]. In V. Hantsov’s opinion, 

P. Buzuk’s understanding of the origin of Ukrainian became evident even in the 

structuring of the material: the survey of the development of Ukrainian phonetics 

covers two sections: the Old East Slavic period and the period of the separate existence 

of the Ukrainian language. V. Hantsov, though considered such interpretation 

traditional, found it also disputable [ibid.].  

V. Hantsov wrote that the Old East Slavic hypothesis should be presented 

objectively and as such, that is presumed by some scholars and rejected as artificial 

and false by others [ibid.]. Analyzing O. O. Shakhmatov’s theory of the Common East 

Slavic Proto-Language, V. Hantsov said that it was closely connected with the ethnic 

unity, covered some limited territory, and in an artificial way, in V. Hantsov’s opinion, 

combined all analogous phenomena in Eastern Slavonic languages into one short Old 

East Slavic period while leaving aside similar changes that happened in Southern and 

Western Slavonic languages [ibid.]. 

However, V. Hantsov concluded that P. Buzuk found some inconsistencies in 

O. Shakhmatov’s theory. Namely, in matters concerning the territory and the ancestors 

of East Slavs. V. Hantosov wrote that P. Buzuk’s statements revealed a number of 

methodological errors. Thus, P. Buzuk said, ‘Western Slavonic languages are closer to 

each other than to the rest of Slavonic languages, and like Eastern Slavonic Languages 

have not originated directly from Proto-Slavonic, but come from its descendant – the 

Western Slavonic Proto-language. The same can be said about Southern Slavonic 

languages that come from Southern Slavonic Proto-language’ [2, p. 10]. Such 

identification of relations between Russian and Ukrainian and, say, Czech and Sorbian, 

in V. Hantsov’s opinion, contradicted the essence of the term Common East Slavic 

language [4, p. 255]. The fact that P. Buzuk accepted the existence of East Slavic 

language but rejected the idea of the common Ukrainian and Belarusian period 

(Southern East Slavic in O. Shakhmatov’s theory) made V. Hatsov conclude the 

methodological error in the linguist’s research [4, p. 257]. One more methodological 
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shortcoming in Buzuk’s research was found in the fact that while stating the position 

of the Ukrainian language among other Slavonic languages, P. Buzuk took into 

consideration only those linguistic phenomena that were common for Ukrainian and 

East Slavic languages while rejecting those of them which united Ukrainian with other 

Slavonic languages, Southern and Western [ibid.].  

In conclusion, V. Hantsov wrote that the first book written by P. Buzuk presented 

him as the proponent of the ‘Old East Slavic’ language who focused on changes that 

occurred when Ukrainian branched out from the East Slavic parent-language [4, 

p. 262], but ignored those dialectal phenomena which had pertained to Ukrainian since 

Proto-Slavonic because they contradicted the scheme worked out by the linguist [ibid.]. 

Thus, the material presented in the book ‘A Concise History of the Ukrainian 

Language. Introduction and Phonetics’ (1924) helps to see P. Buzuk as a linguist who 

reconstructed the successive periods in the history of Ukrainian: Proto-Slavonic – Old 

East Slavic – Ukrainian though the scholar had already found inconsistencies and errors 

in methods of such reconstruction. In his next works, P. Buzuk rejected the ‘Family 

Tree’ theory as a model of language history. 

As has already been mentioned, the book ‘Essay on History of the Ukrainian 

Language. Introduction. Phonetics and Morphology…’ [3] indicated the change in 

P. Buzuk’s scientific views. The linguist applied the ‘Wave’ theory to the 

reconstruction of language history. Such change in P. Buzuk’s position was criticized 

by his contemporaries, for example, V. Demianchuk considered it inappropriate to 

juxtapose the ‘Family Tree’ theory and the ‘Wave’ theory, moreover, none of these 

theories, in V. Demianchuk’s opinion, could explain the complicated relations between 

separate languages to the full [9, p. 232]. 

V. Demianchuk remarked that it would be a mistake to state that the ‘Family Tree’ 

theory ignored historical and geographical parameters of language phenomena [ibid.]. 

V. Demianchuk responded to P. Buzuk’s suggestion that the history of the Ukrainian 

language could have started simultaneously with the history of Proto-Slavonic [3, p. 7]. 

The reviewer wrote, ‘A language trait peculiar of Ukrainian could theoretically appear 

during the Proto-Slavonic period. However, one language phenomenon does not 
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constitute a language as a whole. Starting from the point when Ukrainian appeared (or 

other separate Slavonic languages) Proto-Slavonic or any other parent-language ceased 

its existence’ [9, p. 232]. Moreover, the reviewer considered P. Buzuk’s thought as to 

the impossibility of linguistic classification from the perspective of the ‘Wave’ theory 

[3, p. 7], to result from an erroneous interpretation of linguists’ ideas, N. van Wijk’s in 

particular [9, p. 233]. V. Demianchuk stated that the division of languages into 

Ukrainian, Serbian, Czech, etc. was a kind of classification [ibid.]. 

Several inconsistencies in P. Buzuk’s methodology of historical linguistic 

research had been analyzed in M. Hrunskyi’s review of the scholar’s book ‘Essay on 

History of the Ukrainian Language. Introduction. Phonetics and Morphology…’ [7]. 

M. Hrunskyi noted that P. Buzuk’s views on reconstructing the history of 

language had changed rapidly and that reflected in the quality of research. The reviewer 

wrote that in the first book ‘A Concise History of the Ukrainian Language. Introduction 

and Phonetics’ the linguist presented language history from the perspective of the ‘Old 

East Slavic’ hypothesis while in the second book ‘Essay on History of the Ukrainian 

Language. Introduction. Phonetics and Morphology…’ P. Buzuk rejected 

A. Schleicher’s theory revealing its shortcomings and adheres to the ‘Wave’ theory 

developed by J. Schmidt [7, p. 261]. In M. Hrunskyi’s opinion, a linguist should avoid 

being subjective while assessing a theory. P. Buzuk criticized the theory stating that it 

ignores historical and geographical aspects of language phenomena and such 

estimation, M. Hrunskyi’s opinion, could lead to the negative perception of the theory, 

for example, by students [ibid.]. 

The scientific discussion continued when P. Buzuk published his response to the 

previous reviews written by V. Demianchuk and M. Hrunskyi [1]. In that response, 

P. Buzuk dwelt on methodological matters of historical linguistic research. Firstly, the 

linguist agreed that the ‘Family Tree’ theory could regard historical aspects of language 

phenomena but still did not take into account geographical parameters of language 

changes [1, p. 2]. Secondly, P. Buzuk confirmed his idea as to the conventional nature 

of any classification of Slavonic languages [3, p. 7] based on relations between 

Ukrainian and Belarusian. The linguist believed that it was impossible to draw a 
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borderline between those two languages due to the existence of transitional local 

dialects and the necessity to apply more than one criterion for finding such boundaries. 

The task was made more complicated by the fact that isoglosses even of two language 

phenomena did not coincide [1, p. 3–4]. Thirdly, while P. Buzuk applied the ‘Wave’ 

theory to the classification of Slavonic dialects, the ‘FamilyTree’ theory, in the 

linguist’s opinion, could still be applied to the classification of such languages which 

had disintegrated a long time ago and were considerably dissimilar, as in such cases 

transitional local dialects did not develop [1, p. 5]. Fourthly, P. Buzuk opposed 

B. Demianchuk’s idea that the successive subordination of epochs in language 

development was a universally recognized fact. P. Buzuk supported his statement with 

such an example, ‘if some language change during the Proto-Slavonic period occurred 

only on the territory of Ukraine-to-be, one could say that the history of the Ukrainian 

language had started simultaneously with the history of the Proto-Slavonic’ [ibid.]. 

Such a conclusion could be drawn if a language was treated as a complex of separate 

phenomena [ibid.]. 

The scientific discussion continued when V. Demianchuk published a response to 

P. Buzuk’s paper [8]. The linguist stated that separate Slavonic languages existed, in 

reality, irrespective of the complications in stating the boundaries of particular 

language phenomena [8, p. 380]. V. Demianchuk opposed the idea of applying the 

method of isoglosses the history of Slavonic languages while reconstructing the 

development of other Indo-European languages using the ‘Family Tree’ theory [8, 

p. 381]. 

The presented scientific discussion helped to analyze significant aspects of 

modelling language history. It also revealed the evolution of P. Buzuk’s theory. 

The linguist continued to develop ideas of the ‘Wave’ theory and worked on the 

formation of theoretical and practical basis in the field of Linguistic Geography. The 

views on methods of linguistic research expressed by P. Buzuk, V. Demianchuk, 

V. Hantsov, M. Hrunskyi, and others complete the picture of the development of 

Ukrainian Linguistics during the 20s and 30s of the 20th c. 

 



 

26 

References: 

1. Бузук П. О. З приводу рецензії В.Дем’янчука й проф. М.Грунського на мій 

“Нарис історії української мови”. Записки історико-філологічного відділу 

Української Академії наук. Київ. 1929. Кн. XIX. 421–426. 

2. Бузук П. О. Коротка історія української мови. І. Вступ і звучня. Одеса: 

Видання етнолого-діалектичної секції Одеської комісії краєзнавства при ВУАН, 

1924. 60. 

3. Бузук П. О. Нарис історії української мови. Вступ. Фонетика і морфологія, 

з додатком історичної хрестоматії. Київ, 1927. 98.  

4. Ганцов В. М. [Рецензія]. Записки історико-філологічного відділу Української 

Академії наук, 1925. Кн. V. 252–267. Рец. на кн.: Бузук П.О. Коротка історія 

української мови. 1. Вступ і звучня. Одеса: Видання етнолого-діалектичної секції 

Одеської комісії краєзнавства при ВУАН, 1924. 60. 

5. Глущенко В. А. Принципи порівняльно-історичного дослідження 

в українському і російському мовознавстві (70-ті рр. XIX ст.–20-ті рр. XX ст.). 

Донецьк, 1998. 222. 

6. Глущенко В. А., Овчаренко В. М. Проблеми моделювання історії 

східнослов’янських мов на Академічній конференції з реформи білоруського 

правопису та азбуки 1926 р. Теоретические и прикладные проблемы русской 

филологии. Вып. Х. Ч. 1. Славянск, 2002. 66–86. 

7. Грунський М. К. [Рецензія]. Записки історико-філологічного відділу 

Української Академії наук, 1927. Кн. ХV. 260–270. Завдання наукових 

підручників історії української мови (З приводу нових підручників проф. 

П. Бузука та проф. Є. Тимченка). 

8. Дем’янчук В. К. [Рецензія]. Записки історико-філологічного відділу 

Української Академії наук, 1929. Кн. XVIII. 380–387. З приводу відповіді проф. 

Бузука на рецензію про його книгу: “Нарис історії української мови”. Київ, 1927. 

98. 

9. Дем’янчук В.К. [Рецензія]. Записки історико-філологічного відділу 

Української Академії наук, 1927. Кн. XIII–XIV. 231–245. Бузук П.  Нарис історії 



 

27 

української мови. Вступ, фонетика і морфологія, з додатком історичної 

хрестоматії. Київ, 1927. 98. 

10. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства 

(1918–1941). Київ: Наукова думка, 1991. 260.  

11. Мельничук А. С. Методология. Лингвистический энциклопедический 

словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 299–300. 

  



 

28 

1.3. Studying parataxis and hypotaxis in the concepts of scientists of the 20s – 60s 

of the 19th century 

 

1.3.  Дослідження паратаксису й гіпотаксису в концепціях учених 20-х –      

60-х рр. ХІХ ст. 

 

Із середини ХVIII ст. до кінця 20-х рр. ХIХ ст. учення про складне речення 

формувалося як самостійний розділ синтаксичної науки. Уже в низці 

граматичних студій початку ХIХ ст. трапляються терміни сурядність, 

підрядність, головне речення, підрядне речення. Термін складне речення 

приходить на зміну терміну складне мовлення. 

Лінгвісти цього періоду за допомогою логіко-граматичного принципу 

досліджували питання про природу й сутність паратаксису й гіпотаксису, 

намагалися з’ясувати специфіку взаємодії підрядної та головної частин, 

особливості їх структурної залежності. 

О. Х. Востоков у праці «Граматика російської мови» (1831) [2] 

запропоновував класифікацію підрядних речень, засновану на можливості 

останніх виконувати функції додатка й означення. Дослідник стверджував: 

«Замість одного означального або додаткового слова, може бути додано до 

підмета або до присудка ціле підрядне речення, яке буває повним і 

скороченим» [2, с. 226]. 

Учений зауважував, що в повному підрядному реченні підмет складається 

із займенника, а присудок – із дієслова, і таке речення прив’язується до 

означальної або доповнюваної ним частини головного речення за допомогою 

відносного займенника або дійсного, умовного сполучника [2, с. 226, 227]. 

У скороченому підрядному реченні, на думку мовознавця, дієслово з 

відносним займенником скорочується в прислівник, а дієслово з особовим 

займенником і сполучником скорочується в дієприслівник чи замінюється 

додатковим словом [2, с. 227].  

У праці «Скорочена російська граматика» (1831) учений указав, що в 

підрядному реченні узгодженню підлягають відносні займенники та 
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дієприслівники. Відносні займенники который, кой, кто, что, узгоджуючись у 

роді та числі з іменником чи займенником головного речення, приймають 

відмінок, який вимагає дієслово чи іменник підрядного речення [3, с. 104]. 

Учений стверджував, що відносний займенник чей, узгоджуючись у роді, 

числі та відмінку з іменником підрядного речення, може бути різним з іменником 

або займенником головного речення. Дієприслівники підрядного речення та 

дієслово головного речення повинні виражати дії однієї тієї ж особи [3]. 

На думку О. Х. Востокова, якщо дія підрядного речення відбувається 

одночасно з дією головного речення, тоді вживається дієприслівник 

теперішнього часу, не лише з дієсловом теперішнього часу, а й з дієсловами 

минулого й майбутнього часів. Якщо одна подія передує іншій, то в такому 

випадку попередня подія виражається дієприслівником минулого часу, яке 

однаково може бути сполучено не тільки з дієсловом минулого часу, а й з 

дієсловами теперішнього й майбутнього часів [3].  

Німецький лінгвіст А. Гейзе в праці «Докладний підручник німецької мови» 

(1838) виокремлював три типи зв’язку складносурядних речень – із 

копулятивним (або з’єднувальним), із протиставним та причиново-наслідковим 

зв’язками [100, с. 539]. 

А. Гейзе зазначав, що гіпотаксис є тим самим поєднанням двох речень, одне 

з яких – несамостійне, відноситься до іншого висловлення або лише як частина 

в галузі іншого. Воно є граматичним вираженням логічного відношення 

залежності думок, і тому будь-яке граматично підпорядковане речення повинно 

містити логічно залежну думку. Отже, помилково було б важливі або головні 

думки наділяти формою підрядних речень і тим самим підпорядковувати їх менш 

суттєвим [10, с. 630].  

Мовознавець вважав неприпустимим, наприклад, таке підпорядкування: Ich 

wusste mir in dieser schwierigen Lage nicht zu helfen; weshalb ich den Rat 

verständiger und erfahrener Leute einzuholen beschloss [10]. Отже, усі вторинні 

підрядні речення стають неприпустимими.  
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А. Гейзе виокремлював підрядні речення субстантивні (або предметні), 

ад’єктивні й адвербіальні, проте виділяв, як різновиди перших, залежні 

відмінкові речення, до яких дослідник відносив залежні від дієслова головного 

речення об’єктивні речення й такі, що залежать від іменника й відповідають 

називному родовому відмінку, а також суб’єктивні й предикативні речення [10, 

с. 47].  

Ад’єктивні речення відповідають, за словами вченого, атрибутивним 

означенням, а адвербіальні, що стосуються предиката, – обставинам [10, с. 50, 

51].  

А. Гейзе висловив думку, що підрядні речення визначають смисл або 

доповнюють частини головного речення й поширюють визначення простого 

речення до головного та до його частин; вони відрізняються від цих визначень 

лише тим, що мають форму речень. Тому підрядне речення можна перетворити 

в пояснювальне слово й назад [10, с. 408]. Цього погляду дотримувався й 

Г. Пауль [70, с. 175].  

Питання підрядності висвітлював Р. Кюнер. Зокрема, учений зазначив, що 

«сутність гіпотаксису полягає в тому, що за допомогою нього два або декілька 

речень з’єднуються в одне, причому одне речення приймає в себе інші, що за 

змістом виражають означення або додатки, як залежні від нього та як основні 

частини (gleichsamgetragene) або члени, і при цьому всі речення є органічною 

єдністю форми й виражають одну думку [11, с. 348].  

Р. Кюнер стверджував, що, хоча кожне підрядне речення виражає особливу 

думку, містить ті самі складники, необхідні для утворення головного речення, і 

становлять відповідно повне речення, наявна в ньому думка не висловлюється 

для себе й незалежно, а утворює відповідний член головного речення, означення 

або додаток [11, с. 348].  

На думку вченого, підрядні речення є означальними та додатковими 

членами головного речення й, отже, становлять лише поняття у формі речення; 

вони відповідають за своїм граматичним відношенням до головного речення, 

членам або складникам простого речення, що виражаються іменником, 
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прикметником або прислівником і визначаються як субстантивні, ад’єктивні й 

адвербіальні речення [11, с. 349]. 

П. М. Перевлеський у праці «Практична російська граматика» (1854–1855) 

спирався на формально-логічні засади в процесі розв’язанні питання про 

класифікацію складних речень.  

Учений відзначав, що до структури складного речення входять або 

самостійні речення, за граматичною формою рівні й незалежні, або несамостійні, 

що пояснюють одне слово в іншому реченні, і залежні від нього за своєю 

граматичною формою; останні по суті є звичайними членами речення, що лише 

виражені у формі речення. Поєднання залежних речень з іншим називається 

приєднанням або способом підрядності [8, с. 475]. 

Дослідник стверджував, що підрядні речення заступають місця другорядних 

членів простого речення, а саме: додатка, обставини й означення. Тому вчений 

класифікував підрядні речення як: 1) підрядні додаткові; 2) підрядні обставинні; 

3) підрядні означальні [8, с. 475]. 

Через те що підрядні речення замінюють який-небудь член простого 

речення, а кожний із його членів виражений або іменником, або прикметником, 

або прислівником, мовознавець поділяє їх на три види: 1) підрядні іменникові, 

2) підрядні прикметникові, 3) підрядні прислівникові. 

П. М. Перевлеський зауважував, що до складного речення входить 

інодінизкареченьбудь-яких граматичних відношень між ними, так що кожне, за 

своєю формою незалежне від інших, стоїть окремо; але будучи незалежними 

граматично, вони пов’язані одне з одним за змістом. Поєднання таких речень в 

одне ціле називається сурядністю речень або граматичною 

непідпорядкованістю [8, с. 492]. 

Речення, що сполучаються, є членами цілісної структури, вони розміщені 

один за одним без будь-якого зовнішнього позначення або з’єднуються 

сполучниками. Ці сполучники (їх називають сурядними) відрізняються від 

підрядних тим, що вони не підпорядковують речення, але сполучають їх. У групі 
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сурядних сполучників, на думку вченого, найуживанішим є и, тому що з його 

допомогою можуть поєднуватися всі речення однакової форми [8, с. 493]. 

М. І. Греч трактував підрядне речення так само, як і А. Гейзе. Зокрема, 

М. І. Греч зазначав: «Головне речення повинне містити незалежну думку; 

підрядним виражається обставина, умова, думки другорядні, додаткові… 

Головна думка не повинна виражатися підрядним реченням» [5, с. 314]. Тому 

вчений не передбачає вживання підрядних речень, які лише зовнішньо здаються 

такими. Другорядна, стороння думка не повинна виражатися головним 

реченням [5, с. 315]. 

Мовознавець створив розгорнуту класифікацію складнопідрядних речень 

у логіко-граматичному аспекті: «Складні речення представлено у двох видах: по-

перше, складаються для доповнення, пояснення й розвитку окремої частини 

простого речення; а по-друге, для показання взаємного зв’язку або 

співвідношення між думками й судженнями, що містяться у двох або більше 

простих реченнях. Відповідно перше поєднання складних речень називається 

граматичним, а друге – логічним [5].  

З погляду граматичного, у складі гіпотактичних речень дослідники 

виокремлювали підрядні речення. На думку М. І. Греча, ними замінювалися в 

головній частині іменник чи прикметник, чи прислівник; тому вони є або 

підрядними іменниками, або підрядними прикметниками, або підрядними 

обставинами. 

Проте принцип класифікації непослідовний: в одному випадку підрядне 

речення розглядається як заміна частини мови, в іншому – члена речення. 

Згідно з логічним аспектом, два речення (чи більше) можуть знаходитися в 

залежному зв’язку між собою, бути залежними. Граматичний і логічний аспекти 

співвідносні. Граматична важливість речення повинна відповідати логічній, 

тобто: головна незалежна думка повинна бути виражена реченням головним, 

тим, що підпорядковує; другорядна – підрядним реченням, підпорядкованим. 

І. І. Давидову праці «Досвід загальнопорівняльної граматики» (1853) 

висловив погляди, схожі з ідеями П. М. Перевлеського. І. І. Давидов вважав, що 
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«крім присудка, усі члени речення можуть розвиватися в окремі речення, які 

повинні знаходитися в підпорядкуванні тому реченню, із членів якого вони 

розвинулись» [6, с. 353]. Учений поділяв складні речення на стягненні й власне 

складні. 

Дослідник стверджував, що речення, які функціонують як члени іншого 

речення, називаються підрядними; а ті, у яких підрядне слугує окремим членом, 

є головними реченнями. Вираження думки, у якій поняття, що входять до її 

складу мають форму підрядних речень, називається складним реченням. 

Мовознавець відзначав, що «сильна думка, істина, краса образу, виражальне 

слово, несподівано уявляються розуму, оживляють душу й сповнюють її таким 

чистим, повним задоволенням, що вона в ці щасливі хвилини забуває всякі інші 

земні щастя» [6]. 

Граматичну форму підрядних речень дослідник розрізняв за відносними 

словами, за допомогою яких вони приєднуються до певного члена головного 

речення. За цією граматичною формою вчений поділяв підрядні речення на 

іменникові; прикметникові; обставинні [6, с. 354, 355]. 

І. І. Давидов при цьому не лише подав докладніший порівняно з тим, що 

подав М. І. Греч, перелік підрядних речень, але й зробив спробу відповісти на 

питання, що повинно бути в основі передбачуваної класифікації, тобто за 

допомогою яких граматичних засобів створюється граматична форма підрядних 

речень. 

Ф. І. Буслаєв відокремлював рівноправні речення, що сполучались один з 

одним трьома способами: 1) з’єднувальним, 2) протиставним, 

3) роз’єднувальним [1, с. 279]. 

Дослідник відзначав такі твердження про сурядні сполучники й 

паратактичні речення: 

1. Сполучники а, же, да позначають і з’єднання, і протиставлення. Тепер 

сполучник а вживається лише в протиставному значенні. 

2. Сполучник а на відміну від но позначає не так протипоставлення, як 

розподіл понять [1, с. 539]. 
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3. До протиставного сполучення належить допустове. За значенням 

допустове речення підпорядковується протилежному, але в граматичному 

аспекті два речення є однаково головними й знаходяться у взаємному відношенні 

за допомогою сполучників хотя – однако. Тому допустове речення може бути 

розкладене на просте протиставне [1, с. 541].  

4. Роз’єднувальне речення тісно пов’язане з питальним. Якщо питальне 

речення сполучається з відповіддю, то воно їй підпорядковується.  

Ф. І. Буслаєв виокремив правила взаємного сполучення двох або кількох 

підрядних речень : 

1. Не сполучати з’єднувальних чи протиставних сполучників два підрядних, 

якщо одне скорочене, інше повне; не сполучати дієприкметник і дієслово із 

займенником который чи з будь-якою іншою часткою. Щоб запобігти такому 

поєднанню, необхідно обидва речення зробити скороченими або повними [1, 

с. 543]. 

2. Не поєднувати сполучниками дієприкметників із дієприслівниками [1, 

с. 544]. 

3. Не сполучати за допомогою сполучників з’єднувальних або протиставних 

підрядні речення, повні або скорочені, з окремими членами головного речення.  

Дослідник дав найбільш повну й витриману логіко-граматичну 

класифікацію підрядних речень як остаточний підсумок попередніх спроб цього 

періоду. У праці «Історична граматика російської мови» (1-е видання 1858) 

Ф. І. Буслаєвим створено класифікацію складнопідрядних речень, що 

ґрунтується на спільності синтаксичних функцій членів речення й залежних 

частин складного речення. 

Учений висловив думку про те, що «кожний з членів головного речення, 

окрім присудка, може бути виражений підрядним реченням» [1, с. 33], і 

відповідно до цього стверджував, що підрядним реченням може бути виражений: 

підмет, додаток, означення, обставина (обставина місця, часу, образу дії, міри й 

рахунку, причини). До обставин Ф. І. Буслаєв відносив і «ті, які виражають 

умову, припущення й бажання» [1, с. 34].  
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Щодо можливості підрядного присудку, дослідник додавав: «Власне 

присудок ніколи не може бути підрядним реченням; але через те що при дієслові 

(саме іменниковому быть) уживаються означальні йобставинніречення, що 

становлять разом із ним складений присудок, ці речення можуть замінюватися й 

пояснюватися підрядним реченням» [1]. 

Учений відзначав, що повні підрядні речення скорочуються в іменники, 

прикметники й прислівники. Через те що сутність речення полягає в присудку, 

тобто в дієслові, ця частина мови під час скорочення речення може приймати 

форму або іменника – у неозначеному способі, або прикметника – у 

дієприкметнику, або прислівника – у дієприслівнику. 

У підручниках із російської та сербської мов деякі аспекти проблеми 

паратаксису й гіпотаксису розвивали такі мовознавці, як В. Я. Стоюнін, 

Н. О. Омельяненко, А. А. Антонов, К. Г. Говоров, С. Новакович, 

А. І. Кірпічніков та інші вчені. 

У праці «Курс вищої граматики» (1-е видання – 1855) В. Я. Стоюнін 

зазначав: «Наші судження вступають у різні типи відношень унаслідок 

тотожності або протилежності, або порівняння, або підрядності й т. ін., що все й 

виражається у зв’язку речень. Зв’язок є внутрішнім, або логічним, і зовнішнім, 

або граматичним. Іноді речення граматично не пов’язуються та задовольняються 

одним логічним зв’язком, тобто однією загальною думкою, яка в них 

розвивається» [9, с. 162]. 

За словами вченого, граматичне поєднання речень – це складні речення. 

Частинами складного речення є головні й підрядні речення. Інші виражають 

думки, що мають значення підмета або присудка, або означення, або додатка, або 

обставини, тобто одна з частин речення виражається цілим судженням, має 

форму речення й залежить від головного. Таку залежність учений називав 

підрядністю [9, с. 163]. 

К. Г. Говоров складними (складноскладеними, за термінологією вченого) 

реченнями називав синтаксичні одиниці, утворені в спосіб поєднання головного 

з одним або кількома підрядними реченнями чи поєднанням кількох тотожних 
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речень. Підрядним називав таке речення, «що замінює окреме часткове поняття 

й тому становить нероздільну з ним частину» [4, с. 12]. Такими поняттями 

можуть бути «другорядні частини». Дослідник вважав, що підрядні речення 

утворюються з простих понять, що розвиваються в цілі речення.  

Проведений аналіз праць показав, що важливе місце в дослідженнях цього 

періоду посідало питання про засоби вираження сурядного й підрядного зв’язків, 

їх сутність і відмінні риси (О. Х. Востоков, П. М. Перевлеський, М. І. Греч, 

В. Я. Стюнін та ін.). Мовознавці за допомогою логіко-граматичного принципу 

намагалися визначити «ступінь участі» сполучників у створенні тих чи тих типів 

складних речень.  

 

Література: 

1. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русскогоязыка / Ф. И. Буслаев. 

М. : Гос. учебно-пед. просвещение РСФСР, 1959. 626. 

2. Востоков А. Х. Грамматика русского языка / А. Х. Востоков. СПб. : 

Типография И. Глазунова, 1831. 408. 

3. Востоков А. Х. Сокращенная русская грамматика / А. Х. Востоков. М. : Унив. 

типография, 1845. 162. 

4. Говоров К. Г. Опыт элементарного руководства при изучении русского языка 

практическим способом / К. Г. Говоров. 5-е изд. Воронеж : Типогр. 

Гольдштейна, 1867. 144. 

5. Греч Н. И. Чтения о русском языке / Н. И. Греч. СПб. : Император. типогр. 

СПб. восп. дома, 1840. Т. 2.406. 

6. Давыдов И. И. Опыт общесравнительной грамматики / И. И. Давыдов. СПб. : 

Император.типогр. АН, 1853. 497. 

7. Пауль Г. Принципыисторииязыка / Герман Пауль; [пер. с немец. 

А. А. Холодовича]. М. : Изд-во иностр. лит, 1960. 500. 

8. Перевлесский П. М. Практическая русская грамматика / П. М. Перевлесский. 

10-е изд. М., 1884. 524. 



 

37 

9. Стоюнин В. Я. Высший курс русской грамматики / В. Я. Стоюнин. 7-е изд., 

доп. СПб., 1914. 178. 

10. Heyse J. Ausführliches Lehrbuch der deutschen Sprache. Neu bearbeitet von 

K.W.L. Heyse. Hannover Hahn'sche Hofbuchhandlung, 1849. Bd. 2. 876. 

11. Kühner R. Ausführliche Grammatik der lateinischen Sprache / R. Kühner. 

Hannover : Hahn, 1878. 2 Bd. 738. 

  



 

38 

1.4. Representatives of the Kazan linguistic school about the problem of parent 

language 

 

1.4. Представники Казанської лінгвістичної школи про питання прамови 

 

У ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в європейському порівняльно-історичному 

мовознавстві активно досліджувалась проблема прамови. Значний внесок у 

вивчення цієї проблеми зробили мовознавці Казанської лінгвістичної школи. 

Проте, повною мірою дослідити їхні погляди вважаємо можливим лише на тлі 

наукової спадщини їхніх попередників; у праці є покликання на наукову 

спадщину мовознавців Харьківської, Лейпцизької, Московської лінгвістичних 

шкіл, студій А. Шлейхера, Й. Шмідта та ін. 

На думку сучасних мовознавців, у процесі прогресу науки модельне 

пояснення завжди переростає в немодельне, тобто пояснення через закон 

(теорію) власної предметної області об’єкта. У такому випадку модельне 

пояснення не замінюється теоретичним поясненням, а поступово переростає в 

нього. Відбувається процес «демоделізації», що доводить відсутність абсолютної 

межі між модельним і теоретичним поясненням [7, с. 194 – 195]. 

Б. О. Серебренников із виникненням «хвильової» теорії пов’язує зародження 

методів лінгвогеографії [14, с. 121 – 122]. Сучасні мовознавці підкреслють, що 

модель «родовідного дерева» повинна бути охарактеризована як динамічна 

модель, що схематизує процес мовної дивергенції, а «хвильова» модель – як 

статична модель, що демонструє синхронні генетичні взаємозв’язки мов на 

певному етапі минулого; ці моделі доповнюють одна одну [10, с. 21 – 22]. 

Сучасна лінгвістика оперує такими протилежними поглядами на прамову: 

«1) прамова – полідіалектичне мовне пространство, яке реально існувало та яке 

піддається відбудові; 2) прамова – певний реконструкт, характер якого залежить 

від мети реконструкції та вибору мов, які вкладаються в його основу; 

3) прамова – інвентар абстрактних формул» [6, с. 39]. 
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Т. С. Шарадзенідзе зазначає, що наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

деякі лінгвісти піддають критиці принципи теорії спорідненості та генеалогічної 

класифікації мов (Г. Шухардт, Й. Шмідт, І. О. Бодуен де Куртене), що зумовлене 

виникненням певних труднощів порівняльно-історичного вивчення споріднених 

мов, але від цих принципів не відмовляються. Досліджуючи мовну дивергенцію, 

вони виявили труднощі, які створюють змішані мови для встановлення 

спорідненості та генеалогічної класифікації. Проте, твердження про змішаний 

характер усіх мов, як вважає Т. С. Шарадзенідзе, є дискусійним [18, с. 68, 71]. 

Метою роботи є дослідження поглядів мовознавців Казанської школи 

І. О. Бодуена де Куртене та В. О. Богородицького та інших щодо реконструкції 

прамовних станів. Зазначені вище моделі мовного розвитку в працях мовознавців 

Харківської та Московської шкіл були досліджені сучасними лінгвістами [8; 12], 

а праці учених Казанської школи потребують поглибленого студіювання. 

Методика моделювання конкретних генетичних відношень між мовами на 

індоєвропейському матеріалі в компаративістиці другої половини ХІХ ст. 

спричинилася виникненням моделі «родовідного дерева» А. Шлейхера, яка 

пояснювала походження мов індоєвропейської сім’ї через поступового 

діалектного дроблення прамови та була представлена у вигляді схеми, що 

нагадувала гіллясте дерево, і «хвильової» моделі Й. Шмідта, яка ілюструвала 

ідею поступовості переходів від одних мовних груп до інших та 

багатосторонність їх взаємозв’язків. «Хвильова» теорія традиційно пов’язується 

з іменами Й. Шмідта та Г. Шухардта. Й. Шмідт писав, що конструйовані 

прамови не мають статусу історичного індивідуума» [21, с. 31], для Й. Шмідта 

прамова – це простір, що моделюється на єдиній часовій площині. Аналізуючи 

«хвильову» теорію, Й. М. Тронський характеризує її як таку, що не «працює», 

мовознавець закидає Й. Шмідту те, що вчений «не використовував її навіть у 

власній дослідницькій практиці» [16, с. 3–4]. Реконструкція молодограматиків 

вибудовувалася з твердження, що індоєвропейський тип краще за все зберігся в 

давньоіндійській та давньогрецькій мовах. Б. Дельбрюк вважає прамову 

моделлю, у межах якої «при порівнянні двох мов або форма однієї мови повинна 
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бути зведена до форми іншої, або обидві форми можуть бути зведені до однієї 

спільної праформи» [9, с. 52]. Але на відміну від А. Шлейхера, Б. Дельбрюк 

вказує на необхідність виділяти «окремі періоди прамови, щоб більш давні й 

пізніші форми не ставилися на одну дошку» [9, с. 53]. Отже, мовознавець 

витлумачує прамову не як стале явище, а як феномен, що знаходиться в процесі 

розвитку, у динаміці. 

Отже, поряд із теорією «родовідного дерева» виникла заснована вже на 

принципі лінгвістичної безперервності теорія, яка моделювала походження мов 

у вигляді поступових переходів від одних мовних груп до інших на тлі тісного 

контактування. На думку А. Шлейхера, мови, які виходять з однієї прамови, 

формують «мовне дерево». За словами лінгвіста, «неможливо встановити 

спільну прамову для всіх мов, скоріше існувало багато «прамов» [20, с. 108–109]. 

Для А. Шлейхера, який використовував для дослідження індоєвропейський 

мовний матеріал, прамова була як реальна мовна система і є можливим навіть 

складання текстів за допомогою праіндоєвропейської мови. Концепція 

А. Шлейхера відкидала наявність у прамові діалектних явищ. 

Схожої думки дотримувалися й більшість молодограматиків, які 

потрактували прамову як реальну мовну систему. Саме такої думки 

дотримувалися А. Лескін, Г. Остгоф, Г. Пауль. Але протилежного міркування 

дотримувався Б. Дельбрюк, який сприймав прамову як реконструкт [9, с. 16–17]. 

Перші спроби обґрунтування прамовного стану відносяться до середини ХІХ ст. 

Проте значним недоліком реконструкції молодограматиків є те, що, попри всі 

застереження, прамовні факти вибудовувалися на одній хронологічній площині. 

У зв’язку із цим дослідники говорять про «площинний» характер 

молодограматичної реконструкції [16, с. 5]. Це стосується реконструкції 

прамовних елементів, що не характеризувалися диференційовано на осі 

діахронії, хоча багато хто з них належать до різних хронологічних зрізів. У 

результаті прамова залишалася поза процесом розвитку. Питання про критерії 

одноплощинного існування архетипів молодограматики не ставили. 

На думку Б. Дельбрюка, синхронізація мовних явищ минулого постає як 
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бажана, але не завжди можлива через об’єктивні причини. Якщо відтворені мовні 

факти не синхронізовано, реконструкція неминуче набуває еклектичного 

характеру, з яким на цьому етапі розвитку мовознавства треба миритися [9, 

с. 219–221]. 

А. Мейе неоднозначно оцінював можливість відтворення прамови, 

вказуючи на те, що «тотожності передбачають спільну основу, але про цю 

спільну основу можна скласти собі уяву тільки шляхом гіпотез, і причому таких 

гіпотез, які перевірити неможливо. Шляхом порівняння неможливо відтворити 

мову, яка зникла. Індоєвропейську мову відтворити неможливо» [11, с. 73–74]. 

Але одночасно мовознавець вказує на можливості порівняльно-історичного 

методу встановлювати певну систему тотожностей між історично засвідченими 

мовами [11, с. 79]. Скептицизм А. Мейе щодо можливості відтворення прамови 

розділяли італійські лінгвісти Б. Террачіні, Дж. Бонфанте, Дж. Девото, В. Пізані, 

які загалом відмовились від поняття «прамова» як на первинному рівні – тобто 

індоєвропейської прамови, так і від реконструкції наступних прамовних станів: 

спільногерманської, спільнослов’янської тощо, змінивши її на сукупність 

ізоглос. Ці мовознавці вважали, що треба не реконструювати прамовний стан тієї 

чи тієї мовної сім’ї, а тільки реконструювати «системи діалектних (міжмовних) 

сходжень – ізоглос» [5, с. 30]. На нашу думку, ця думка збігається з думкою 

С. Смаль-Стоцького про полідіалектний характер прамови [15, с. 86]. 

Як відмічають сучасні мовознавці, І. О. Бодуен де Куртене не відкидав 

існування прамов «як початкових момент генетичного зв’язку і лінгвістичних 

предків генеалогічно споріднених мов» [17, с. 52], але, у потрактуванні 

мовознавця, прамови – це наукові абстракції. Як і Б. Дельбрюк, 

І. О. Бодуен де Куртене підкреслював, що «теоретично сконструйовані прамови 

зовсім не можуть претендувати на тотожність із дійсно колись існуючими 

мовними станами; це просто комплекси загальних стадій історичного розвитку 

різних сторін мови, які хронологічно могли існувати в різний час. Прийняті в 

порівняльній граматиці спільні мови є начебто проєкцією особливостей, які не 

рівномірно рухаються, на часову площину» [4, с. 374]. Для 
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І. О. Бодуена де Куртене, як і для Б. Дельбрюка, прамова – це фікція, і звідси 

синхронізація є бажаною, але не обов’язковою. Такої думки дотримувався й 

В. К. Поржезинський [13, с. 8]. 

Представники Московської лінгвістичної школи розуміли питання прамови 

так: для прамови допускалась діалектна диференціація, значні діалектні явища в 

прамовах з’являються в кінцевий період існування прамови. На думку 

О. О. Шахматова, який, досліджуючи «спільноруську прамову», мав на увазі 

прасхіднослов’янську мову раннього періоду – від моменту «виділення» з 

праслов’янської мови до виникнення діалектних розбіжностей у 

прасхіднослов’янській. І саме цю останню, прасхіднослов’янську мову пізнього 

періоду з діалектними розбіжностями мовознавець називав давньоруською 

мовою. 

Розглянемо ставлення представників Казанської школи до теорії 

«родовідного дерева», «хвильової» теорії та теорії дивергентно-конвергентної 

еволюції мови. Представники Казанської школи не мали однакової думки на 

проблему моделей мовного розвитку. І. О. Бодуен де Куртене відносив 

мовознавство до «історико-психологічних» наук, які користуються індуктивним 

методом; на думку мовознавця, «точне з’ясування якісного розвитку 

залишається тільки благим побажанням, залишається тільки недосяжним 

ідеалом» [4, т. 1, с. 253]. При цьому в процесі вивчення мови важливішим є 

дослідження саме «живих» мов [4, т. 1, с. 349]. Щодо моделей мовного розвитку, 

то, за словами І. О. Бодуена де Куртене, він надає «рішучу перевагу так званій 

«теорії хвиль» перед «теорією родовідного дерева», але тут же лінгвіст відзначає 

ваду першої, коли «мова розглядається як щось незалежне від людини», 

закидаючи той факт, що так «звані мови не мають дійсного існування» [4, 

т. 2, с. 187 – 188]. Як на недоліки «теорії хвиль» мовознавець вказує на такі 

факти, як мовне спілкування та чинник географічний, які так чи так були 

притаманні реконструйованим мовам [4]. 

Проте слід звернути увагу на деякі студії І. О. Бодуена де Куртене, у яких 

можна простежити схильність до дивергентного характеру реконструкцій. 
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Мовознавець на матеріалі польської мови досліджує зміни, «коли в результаті 

намагання до полегшення в напрямку центробіжному, у напрямку фонаційному 

наступив розпад першопочаткового голосного звуку е на два, на е і на о: о 

розвилось перед «твердими» передньоязиковими приголосними звуками, тобто 

перед t, d, s, z, n, l, r, а е залишилось в усіх інших сполученнях, передусім перед 

«м’якими» передньоязиковими приголосними звуками c’, dz’,s’,z’, n’, l’, r’ >r 

(ri)» [4, т. 1, с. 238]. 

В. О. Богородицький також звертався до дивергентної моделі мовного 

розвитку – коли йдеться про історичний розвиток російської мови: «Справді, 

аріоєвропейська прамова, як кожна мова, повинна була у своєму розвитку 

сформувати діалекти, які все більше розходилися між собою та перетворились у 

самостійні мови, які, так само, послужили прамовами нових мовних гілок» [3, 

с. 384]. На фонетичному рівні В. О. Богородицький наводив приклади, що 

показують дивергентно-конвергентний характер змін звуків, які із часом стали 

історичними чергуваннями. Так, мовознавець навів такі приклади 

«розгалуження(дивергенції) одного початкового звука на два й більше звуків 

(напр., о на о, , â і ъабо к на к і ч), але звукові зміни можуть вести також до збігу 

(конвергенції) двох і більше звуків різного походження в одному звуці» [3, 

с. 64, 131]. В. О. Богородицький наводить повноголосні форми як приклад 

дивергенції [3, с. 94, 131], а також надає приклади конвергентних процесів. Так, 

лінгвіст реконструює появу деяких приголосних на слов’янському ґрунті від 

праіндоєвропейських звуків. 

Як приклад реалізації дивергентної моделі на фонетичному рівні, можна 

навести розвиток ъ і ь, коли «короткі голосні ъ (ў) і ь (ĭ), які знаходяться в різних 

позиціях у слові, змінюються у двох різних напрямках, а саме: ті короткі ъ і ь, які 

знаходились у кінці слова чи в інших слабких позиціях, поступово слабшали й 

нарешті зникали, а ті, які посідали сильну позицію в слові, поступово 

посилювались, змінюючись у напрямку голосних о і е» [3, 421]. 

Учені Казанської школи моделювали вищезазначені дивергентно-

конвергентні процеси на основі виділення етапів еволюціїзвуків, причому 
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найдавніші етапи вони реконструювали в дусі дивергентної теорії «родовідного 

дерева» з віднесенням архетипів і фонетичних законів до праіндоєвропейського, 

балто-слов’янського, праслов’янського, «спільноруського» етапів [3, 

с. 383 – 385]. Згідно з В. О. Богородицьким, ми маємо «мову праруську, яка 

розпалась на два головні діалекти – північний і південний» [3, с. 417 – 419]. 

Процедура реконструкції в працях учених Казанської школи передбачає 

послідовний ретроспективний розгляд фонетичних змін від «аріоєвропейської 

прамови» (праіндоєвропейської) до «литво-слов’янської» (балто-слов’янської), 

«слов’янської прамови» (праслов’янської), «руської прамови» 

(прасхіднослов’янської) [3, с. 385 – 431] до історичного часу, який мовознавець 

датує ХІ сторіччям. При цьому В. О. Богородицький, розглядаючи фонетичні 

зміни епохи «литво-слов’янської єдності» (балто-слов’янської), вказує на 

необхідність «досліджувати мовні процеси в тій і в іншій гілці окремо, начебто 

тимчасово припускаючи, що кожна з них розвинулась самостійно із прамови; при 

цьому явища повинні розміщуватися за епохами, починаючи від прамовного 

аріоєвропейського стану і до пізнішого» [3, с. 390]. Мовознавець встановлював 

схожі звукові явища, порівнюючи явища з різних мов. Але, як зауважують 

сучасні мовознавці, В. О. Богородицький не об’єднував типологічні й 

порівняльно-історичні дослідження [1, с. 175]. Як доказ можна навести таке 

висловлення щодо мети дослідження, коли необхідно «іти все далі й далі в 

глибину часів, до виявлення глотогонічних питань і до гіпотетичної побудови 

загального родовідного дерева людських мов» [2, с. 3, 9 – 10]. 

Представник Казанської школи М. В. Крушевський, як і 

І. О. Бодуен де Куртене, критично ставився до ідеї відновлення прамови за 

допомогою слідів й уламків, які дійшли до нас. Саме це й відмічає сучасна 

лінгвоісторіографія [17, с. 39]. Хоча повністю ідею реконструкції мовознавець не 

відкидає: на думку М. В. Крушевського, основну увагу необхідно приділити 

«вивченню характеру звуків даної мови і законів їх змін і зникнення» (тобто їх 

динамічною розвитку – О. П.) [19, с. 245]. 
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1.5. On the issue of classification of English social dialects 

in linguohistoriographical aspect (the 19th – the 21st centuries) 

1.5. До питання про класифікацію англійських соціальних діалектів 

у лінгвоісторіографічному аспекті (XIX – ХХІ століття) 

 

Питання термінології соціальних діалектів знаходиться в полі зору 

мовознавців і потребує їхньої уваги. До цього часу має місце змішування понять, 

термінів, що «обслуговують» субстандартну лексику. Без розуміння 

проблематики відповідної термінології неможливе глибоке дослідження 

соціальних діалектів у лінгвоісторіографічному аспекті. 

У науковій і навчальній літературі термін соціальні діалекти (соціолекти) 

вживають то в дуже широкому, то в дуже вузькому потрактуванні. Під час 

широкого тлумачення терміна в категорію соціальних діалектів включають усі 

чи майже всі соціально зумовлені різновиди мови, незалежно від їх структурно-

мовних і функціональних особливостей. 

В. Д. Бондалєтов (1987) зазначає, що Ю. С. Степанов наводить украй вузьке 

вживання терміна соціальні діалекти (1975): «До місцевих селянських діалектів 

близькі соціальні діалекти однієї мови… Інакше їх називають умовними мовами. 

У Росії в XIX ст., за деякими даними, існувало біля 70-ти таких мов» [8, с. 198]. 

У «Словнику соціолінгвістичних термінів» (2006) відзначається, що в дуже 

вузькому потрактуванні термін соціальний діалект – те саме, що арго [6, с. 205]. 

На основі проведеного аналізу В. Д. Бондалєтов (1987) доходить висновку, 

що діапазон понятійного наповнення терміна соціальний діалект справді 

широкий – від форми існування мови (зокрема і її літературно-книжкової форми) 

до одного з різновидів соціальної диференціації мови – конспіративного арго 

(«умовної мови») і зовні схожої з ним умовної дитячої мови – способу 

механічного шифрування слів [2, с. 67]. 

У мовознавстві склалося певне потрактування терміна соціальний діалект – 

мова певних соціальних груп. Подібної потрактовки терміна додержуються 

О. С. Ахманова [6, с. 205], М. М. Маковський [3, с. 8],З. Д. Попова і І. А. Стернін 
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[4, с. 72], Л. О. Ставицька [7, с. 20] та ін. Л. О. Ставицька (2005) зазначає: 

«Соціальні діалекти – це різновид мови, уживаний як засіб спілкування між 

людьми, пов’язаними тісною соціальною або професійною спільністю, тобто це 

мова певної соціальної групи» [7, с. 20]. 

У другій половині XX ст.термін-словосполучення соціальний діалект у 

результаті стягненнянабув нової форми – соціолект. Новий термін створили 

німецькі вчені-соціолінгвісти Р. Гроссе і А. Нойберт (1970), уклавши в нього 

значення «соціальний говір» (Grosse, etal 1970: 3 – 15, 34 Print). Невдовзі термін 

було включено в лінгвістичні словники й довідники, прийнято його й багатьма 

соціолінгвістами-славістами. О. О. Селіванова (2008) пояснює необхідність 

уведення терміна соціолект в обіг соціолінгвістики з метою уникнути 

багатозначності термінів жаргон, арго, сленг, соціальний діалект [5, с. 330].  

Позитивний бік наведених вище термінологічних інновацій безсумнівний. 

Утилітарна мета термінологічної уніфікації має серйозне лінгвістичне підґрунтя, 

адже спільною рисою всіх мовних утворень, охоплених категорією соціальний 

діалект, є обмеженість їхньої соціальної основи: вони є засобом спілкування 

окремих соціально-станових, виробничо-професійних груп і вікових колективів. 

Соціальна диференціація загальнонародної мови є природний наслідок складної 

соціальної будови суспільства; це абсолютно реальне лінгвістичне явище, а тому 

повне право на існування має термін соціальний діалект (соціолект). 

З погляду дослідження термінології важливим видається питання 

класифікації англійських соціальних діалектів. Зауважимо, що в багатьох мовах 

зазначене явище має свої особливості й інтерпретується неоднозначно.  

Е. Партрідж (1933) виділяє в нестандартній лексиці такі підсистеми мови, 

як сленг, колоквіалізми, кент, вульгаризми [20, с. 8]. У США соціальні діалекти 

представлені професійними діалектами, груповими (корпоративними) 

жаргонами, а також жаргонами (арго) декласованих елементів суспільства. 

О. Д. Швейцер (1983) підкреслює, що в англійській лексикологічній традиції ці 

мовні підсистеми звичайно включаються в поняття сленг, або, точніше, 
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спеціальний сленг (specialslang), протиставлений загальному сленгу 

(generalslang), що входить до загальновживаного просторіччя [10, с. 167].  

М. М. Маковський (1982) до англійських соціальних діалектів відносить 

професійні діалекти, жаргони (арго) і сленг [3, с. 8]. В. О. Хом’яков (1971), 

розглядаючи англійський субстандарт, пропонує свою класифікацію, у якій 

виділяє такі категорії лексики як колоквіалізми, сленгізми, кентізми, жаргонізми 

й вульгаризми, що входять до складу просторічного вокабулярія [1, с. 4] (Бєляєва 

и др. 1985: 4 Print). Г. І. Ускова (2014) вважає цю класифікацію найбільш 

авторитетною [9, с. 52]. 

Б. Месью (1893) мав власну думку на диференціацію сленгу й розподілив 

його на чотири широкі класи, зовсім різні за походженням і цінностями: два 

низьких й два високих. До лексики низьких класів учений відносить: 1) лексеми 

з мовлення злодіїв, 2) недовговічні випадкові фрази, популярні один сезон. До 

лексики високих класів відносить: 1) старі забуті фрази й слова, які знову 

виникли, 2) нові слова й фрази. 

Як бачимо, навіть самі англісти класифікують соціальні діалекти в 

англійській мові зі значними розбіжностями. 

Безсумнівно, наведені погляди на класифікацію соціальних діалектів далеко 

не вичерпані й свідчать про їх різноманітність. Соціальні діалекти, питання їх 

класифікації являють собою багатий матеріал для дослідження, проте, треба 

визнати, що на цей час праці соціолінгвістів не вичерпують усіх теоретичних 

проблем, практичних аспектів із цієї проблематики. Бракує досліджень, що 

узагальнюють питання класифікації та демаркації соціальних діалектів, зокрема 

арго, жаргону, сленгу. 

Залишається відкритим питання про демаркацію понять арго, жаргон і 

сленг, дуже близьких за своєю семантикою. Думки лінгвістів із питання 

демаркації термінів істотно розходяться. Дуже часто арго й сленг 

ототожнюються із жаргоном, жаргон – з арго чи зі сленгом тощо. В англійській 

мові слова кент,арго, жаргон, сленг у XVIII і XIX ст. уживалися як синоніми. На 

кінець XIX ст. намітився розподіл усієї нелітературної лексики й фразеології на 
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три основні шари, позначені термінами сленг, кент і жаргон. З розвитком 

соціолінгвістичних студій, розширенням досліджень соціальних діалектів 

простежується тенденція до диференціації відповідних термінів. Одним із 

перших, хто залежно від провідної функції (комунікативної, конспіративної й 

експресивної) розділив соціолекти на арго, жаргони та сленг, був О. Єсперсен 

(1925) [15, с. 149]. Тенденцію до розмежування сленгу, жаргону та арго на рівні 

відкритості/закритості (герметичності/негерметичності) підсистем можна 

пов’язати з позицією західних дослідників субстандарту. Увагу привертає 

тлумачення Е. Партріджа (1933), який пропонує диференціювати сленговий 

лексикон від жаргонізмів та професіоналізмів [20, с. 8] (Partridge 1979: 8 – 9 

Print). Лінгвіст говорить про специфічні технічні діалекти та жаргони, що 

включають специфічну лексику та протиставлені сленгу. Лише коли жаргонізми 

набувають загального поширення, вони можуть переходити до сленгу. 

Позалітературні елементи мови, які функціонують у межах професійних груп 

(напр., юристів, медиків, музикантів) і не функціонують поза межами цих груп, 

Е. Партрідж пропонує визначати як жаргон. Чітко розмежовує поняття кент, 

жаргон і сленг Дж. Коулман (2012). У лінгвістиці XX-XXI ст. для позначення 

субстандартної лексики є три основні терміни: арго, жаргон і сленг. 

Загальноприйнята відмінність у їх уживанні така: сленг позначає «нестандартну, 

неформальну лексику загального використання», а також «спеціальну лексику 

підгруп і субкультур». Жаргон – слова й вирази, характерні для тієї чи тієї 

професії або різновиду діяльності. Арго – особлива мова (чи особлива лексика) 

кримінального світу. Але проблема демаркації понять арго, жаргон, сленг 

залишається актуальною та вимагає подальшого глибокого дослідження [11, 

с. 73].  

В Англії сленг існував уже в XIV ст., але саме це мовне явище було відоме 

під іншими найменуваннями, і найбільше як cant. Терміном сленг первісно 

називався жаргон британських злочинців. У 1802 році термін сленг став 

використовуватися й для позначення професійних жаргонів, а в 1818 році також 

і для розмовної мови, що знаходиться поза межами літературної мови, 
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складається з неологізмів і слів, які використовуються в спеціальному значенні. 

З другої половини XIX ст., за спостереженнями Е. Партріджа (1933), 

термінslangстав загальноприйнятим позначенням для «незаконної» розмовної 

мови[20, с. 150]. Датування появи терміна сленгу літературі можна встановити за 

Великим Оксфордським словником, де вказується, що вперше термін сленгзі 

значенням мови низького чи вульгарного типу засвідчено в 1756 році. Ф. Гроуз 

(1785)уперше увів у вжиток термін slang як синонім терміна cant: “slang – 

cantlanguage” [13, с. 15]. Термін сленг використовується в багатьох мовах. Так, 

Г. Л. Менкен (1960) наводить приклади використання цього терміна в німецькій, 

французькій та шведській мовах [17, с. 520]. У слов’янські мови термін сленг 

перейшов із англійської. В англійській мові термін slangеволюціонував і 

змінювався упродовж усього часу свого існування.  

Розглянемо докладніше деякі з видів англійських соціальних діалектів. 

Жаргони (арго), тобто діалекти, які складаються з довільно обираних, 

видозмінених і поєднаних елементів мови, що використовуються окремою 

соціальною групою з метою мовного відокремлення від решти суспільства. Іноді 

жаргони є таємними мовами (наприклад, злочинний жаргон).  

Зазначають такі різновиди англійського жаргону: 1) «зворотний сленг» 

(“backslang”): наприклад, yob – boy; 2) «центральний сленг» (“centreslang”): 

наприклад, ilkem – milk; 3) римований сленг (“rhymingslang”): наприклад, 

artfuldodger – lodger. catandmouse – house; 4) так званий “medicalGreek”: 

наприклад, douse-hog – house-dog, to poke a smike – to smokeapipe. Усі ці види 

жаргону використовуються з метою зробити мову тієї чи тієї соціальної групи 

незрозумілими для необізнаних [11, с. 94].  

Вузькоспеціалізований характер жаргону може бути проілюстрований на 

матеріалі лексики різноманітних навчальних закладів: за межами закладів ця 

лексика не використовується взагалі чи використовується в іншому значенні. 

Наприклад, Е. Патрідж вивчав жаргонізми різних англійських шкіл. У школі 

Ітона учений зафіксував такі жаргонізми: scug – «нікчемна людина», tug – «учень 

школи», tosap – «виконувати важку роботу». У Вестмінстер-Скул учений 
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наводить жаргони: bag – молоко. beggar – сахар, blick – м’яч. 

В Уінчестерському коледжі використовуються жаргони: tofirk – відправляти, 

togocontinent – залишатися дома у зв’язку з хворобою, tug – несмачний [20, 

с. 130]. 

Кент– ще одна підсистема англійської соціальної 

діалектології.Повсякденне значення кент – «удаване чи уявне вживання 

релігійної фразеології»; «мова, яка передбачає лицемірне удавання 

великодушності чи побожності», наприклад «Він боявся лицемірства»; «Уся 

духовна атмосфера була просякнута лицемірством» (The O.E.D.) [11, с. 49] 

(Coleman 2012: 49 Print). 

У філології кент – термін, який відноситься до лексики, характерної для 

злочинного світу (злочинців; бродяг і жебраків; повій і сутенерів, написів «на 

парканах»). Слід припустити, що вживання цього короткого, зручного терміна 

стало поширеним. 

Кент часто називають злодійським (або злочинним) сленгом. Зауважимо, що 

злочинний світ відіграє важливу роль у формуванні сленгу, нехай то загальний 

сленг чи Кокні, провінційний чи професійний сленг. Анрі Баучі наголошував: 

«Слід визнати, що сленг злочинців, тюремний сленг є важливою частиною 

формування народної мови. Причина очевидна: злочинність народжується через 

потреби і страждання нижчих класів». Загалом, у сленговій порції мови нижчого 

класу є значна частина лексики, яку можна віднести також і до кенту: «Це сленг 

бідняків: від них злочинці не хочуть, навіть не думають приховувати свою 

секретну лексику (це стосується рівноцінно шахраїв і бродяг)». Лексика кенту 

час від часу виявляється також у мові інших верств населення, у результаті її 

можна побачити навіть у словниках. Баучі відмічав: «Різні сленги в’язниць, різні 

категорії зловмисників залишили численні сліди на нижчих класах, незалежно 

від роду занять: навіть іноді серед людей культурних класів були встановлені 

особливі умовні слова». Ось декілька прикладів такої пропорції в британській 

англійській – Beak – cуддя; bilk – шахраювати; booze – випивати, п’янка; boozer 

– алкоголік і трактир; cove, cull(або cully) – простак; duds – одежина, 
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лахміття; filch – вкрасти; hick – простак; jemmy – відмичка; nab – вкрасти; nob 

– шишка, головний; prig – красти; queer и rum – дивний; ready и rhino – гроші; 

rig – шахраювати, шахрай; scamp – негідник; scamper – тікати; shicer – шахрай; 

stowit! – припини це!; tanner – монета в 6 пенсів и bob – шилінг; tip – давати; tout 

– шпигун, шпигувати; work – район, вулиця; yokel – селюк [11, с. 51]. 

Спираючись на авторитетну думку Джона Фармера, зазначимо, що власне 

кажучи, кент – це й не сленг і не секретна мова, це й те й те; за своєю суттюце 

секретна лексика (масонство нижнього світу) [16, с. VII]. 

Особливе місце серед соціальних діалектів англійської мови посідає сленг. 

Сленг – це історично сформована на базі англійських територіальних діалектів 

та більш-менш доступна всім носіям мови лінгво-соціальна норма, яка 

реалізується на рівні розмовної мови та відрізняється генетично й функціонально 

від жаргонів та професійних елементів мови. Сленг застосовується переважно на 

англомовному ґрунті. Особливою популярністю він користується в молоді. В 

англійській мові термін slangеволюціонував і змінювався упродовж усього часу 

свого існування. Під це поняття нерідко підводять найрізноманітніші явища 

лексичного та стилістичного плану. 

Дж. К. Хоттен (1859) виділив сленг парламентський, військовий, 

університетський, релігійний, юридичний, літературний, театральний, науковий, 

громадянський, крамарів, робочих, п’яниць, лайливий тощо [14, с. 152]. 

Е. Партрідж (1933) виділив сленг кокні, видавців і друкарів, журналістів, 

літературних критиків, юристів, торговців, робітників, а також медичний, 

комерційний, рекламний, мистецький, театральний, парламентський і 

політичний, релігійний, спортивний та ігровий, шкільний та студентський тощо 

[20, с. 50]. 

В. О. Хом’яков, досліджуючи англійській сленг, дав розгорнуті визначення 

термінів загальний і спеціальний сленг [1, с. 4]. 

Наведемо декілька прикладів використання сленгу в англійській мові: goon 

– громило, головоріз; bluff, billet, baggage – дівчина; character– людина; tobolt– 

тікати; fishy– підозрилий; scab – штрейкбрехер; ripping, topping, corking, swell– 
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гарний, чудовий; soup– «щільна хмарність», туман; dove – пацифіст; discjockey– 

диктор, що веде музичну передачу. Зазначимо, що мовне існування англійця 

навряд чи можливе без сленгу [11, с. 50].  

Безсумнівно, наведені погляди на класифікацію соціальних діалектів далеко 

не вичерпані й свідчать про їх різноманітність. Але, як бачимо, навіть самі 

англісти класифікують соціальні діалекти в англійській мові зі значними 

розбіжностями. Соціальні діалекти, питання їх класифікації є багатим 

матеріалом для дослідження, проте, треба визнати, що на цей час праці 

соціолінгвістів не вичерпують усіх теоретичних проблем, практичних аспектів із 

цієї проблематики. Бракує досліджень, що узагальнюють питання класифікації 

та демаркації соціальних діалектів, зокрема арго, жаргону, сленгу. 
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1.6. Anthropocentrism from the Viewpoint of Linguistics 

 

Our world is a world that is understood, interpreted, and expressed through 

language. To understand and study a language, it is necessary to turn to its speaker – 

a speaking and thinking person, since language is directly related to the life and activity 

of a person, with his thinking and cannot exist outside of society. The founder of 

German philosophical anthropology M. Scheler noted that all the central problems of 

philosophy can be reduced to the question “What is man?” [16, p. 5]. Recognition of 

the leading role of man in the processes of generation and perception of speech has led 

linguists to the idea of anthropocentrism, in which the linguistic personality is brought 

to the fore. Ruzin I. G. in his work “Philosophical Aspects of Linguistic Research”, 

discussing the nature of language, notes that “language is considered in its immersion 

in life, in the reflection of reality. The idea that the nature of language can only be 

understood based on a person and his world as a whole is becoming more and more 

strengthened ... All this testifies to the most important methodological shift that has 

been outlined in modern linguistics – the transition from immanent linguistics to 

anthropological linguistics” [12, p. 48]. Accordingly, the center of linguistic research 

is formed by three important concepts: world – language – man. 

Linguistics of the late 20th – early 21st centuries confidently follow the path from 

“pure”, “immanent” linguistics to open to external influences linguistics, freely 

integrating with other sciences, to linguistics anthropological. The emergence of new 

linguistic trends marks a change in scientific paradigms, which means a scientific 

revolution. And this is associated with the desire to explain language as a global means 

of communication, to describe it in all its manifestations comprehensively. Thus, the 

interest in the sphere of the functioning of language (politics, jurisprudence) has given 

rise to political linguistics and legal linguistics; interaction research language and 

culture, language and gender – cultural linguistics, ethnolinguistics, linguistic gender 

studies; and the description of a new form of language functioning (electronic 

communication) – Internet linguistics, etc. 
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Speaking about language as a social phenomenon, one must not forget that 

language is made up of a multitude of speech activities of speakers, who in each 

communicative act transfer their experience to interlocutors, making it part of 

common, collective experience. Behind the diversity, the seeming disunity of the new 

directions, there are common conceptual moments that signify the components of the 

series “language – man – society”. All the new paradigms, being anthropocentric in 

nature, take neo-functionalism, cognitivism, culture-centrism, and sociocentrism as 

paradigm-forming ideas, reflecting the interaction of language with man, society 

(culture). 

The famous philosopher A. G. Masleev, in the preface to his book “Human 

Dimension of the Universe: Cosmism and Anthropocentrism”, writes, “The world in 

its various manifestations, as perceived by man, is, first of all, the world of man 

himself. It is connected with man by thousands of visible and invisible threads, hidden 

meanings and secret meanings, understandable only to man and to no one else but man. 

The whole world acquires the meaning only in the presence of a person and through a 

person who is able to rise to the formulation of the eternal issues of his own existence” 

[9, p. 3]. A person comprehends the reality around him through language. In 1804, the 

famous German humanist-thinker W. von Humboldt informs F. Wolff, “I have 

managed to discover – and I am increasingly imbued with this idea – that through 

language one can survey the highest and deepest spheres and all the diversity of the 

world” [6, p. 6]. Starting from this discovery, “language is viewed in its immersion in 

life, in the reflection of the reality. The idea that the nature of language can only be 

understood based on a person and his world as a whole is becoming increasingly 

stronger and stronger ...” [12, p. 48], because “language is a creation of a person in the 

full sense of the word, and in it, as in any work of a master, his (master’s) personality 

is reflected” [5, p. 167]. Thus, the awareness of the leading role of man in the world 

and in language contributed to the transition of linguistics to anthropocentric 

principles. As noted by the Russian philologist, E. A. Popova, “a person is the center 

through whom the coordinates pass, defining the subject, tasks, methods, value 

orientations of modern linguistics” [10, p. 69]. 
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After the publication of T. S. Kuhn’s book “The Structure of Scientific 

Revolutions” in 1962, a tendency to present the history of science in the form of 

changing scientific paradigms has appeared. The scientific paradigm is scientific 

achievements recognized by all, which for a certain time provide the scientific 

community with a model for posing a problem and its solution [17, p. 17]. This trend 

has also influenced the humanities, including linguistics. 

Many scientists (Iu. K. Voloshin, S. G. Vorkachev, V. A. Maslova, I. P. Susov, 

etc.), who pay close attention to the development of linguistic thought, unanimously 

note that today the three scientific paradigms can be conventionally distinguished, 

within which a lot of linguistic concepts, schools and trends appear: 

1) the comparative-historical paradigm (based on the principle of historicism 

and brings to the fore the evolutionary side of language); 

2) the systemic-structural paradigm (based on the principle of consistency and 

is primarily concerned with the organizational side of linguistic reality); 

3) the anthropocentric paradigm (the principle of activity and the functional side 

of the linguistic phenomenon are decisive here). 

The term “anthropocentrism” has been borrowed by linguists from philosophy. In 

philosophical studies, anthropocentrism is understood primarily as a special type of 

worldview and attitude, according to which man is the center and the highest goal of 

the universe and world development [14, p. 25]. 

Anthropocentrism is one of the priority directions of the science of language at 

the present stage of its development. Competing with system-centrism, which offers to 

study the language system “in oneself and for oneself”, i. e. in its state, 

anthropocentrism, in turn, recognizes a person as the center of linguistic reality and 

allows describing language in action, taking into account its main speaker [15, p. 143]. 

In the philosophy of language and linguistics, one can distinguish two opposing 

vectors for solving the eternal problem “man and language”, which is logical in the 

spirit of the theory of binary oppositions. This idea is supported by such authoritative 

linguists as V. M. Alpatov, Iu. D. Apresian, N. D. Arutiunova, I. R. Galperin, 

V. A. Zvegintcev, Iu. N. Karaulov, E. S. Kubriakova, etc. [2, p. 43]. 



 

59 

Anthropocentrism is closely related to the first direction, the main position of 

which is presented in the teachings of W. von Humboldt. In this connection it is 

necessary one more time to mention the fact that in 1804 this outstanding German 

thinker-humanist made an “epoch-making” discovery in linguistics, for the first time 

suggesting that language “is inherent in the very nature of man and is necessary for the 

development of his thinking, spiritual forces and the formation of a worldview” [6, 

p. 51], and also that “man thinks, feels and lives only in language, therefore he must 

first be formed through language” [6, p. 378].Awareness of the close relationship 

between language and man allowed him to formulate two postulates of future 

anthropolinguistics: 1) cognition of the essence of a person is incomplete, or rather, it 

is impossible without learning the language; 2) it is possible to understand the nature 

of language and give it a correct explanation only by analyzing the human world [7, 

p. 48]. 

Humboldt’s ideas stimulated the further interest of scientists in the problem of the 

human factor in language. So, his judgments were developed in the works by 

H. Steinthal, the creator of the theory of “psychology of the people”, E. Cassirer, the 

leader of the Marburg school of neo-Kantianism, the European neo-Humboldtians 

J. L. Weisgerber and J. Trier, as well as the American neo-Humboldtians E. Sapir and 

B. L. Whorf, who offered the hypothesis of “linguistic relativity”. A significant 

contribution was made by K. Vossler, the founder of the school of “idealistic 

neophilology”, and B. Croce and others. The vivid successors of the tradition of the 

German thinker-humanist in native linguistics were A. A. Potebnya, who dedicated the 

book “Thought and Language” to Humboldt’s personality and his views; 

M. M. Bakhtin, I. A. Baudouin de Courtenay, G. O. Vinokur, A. F. Losev, 

G. G. Shpet, L. V. Shcherba and subsequently B. A. Serebrennikov. 

Anthropocentrism has been to this day in dialectical confrontation with 

systemocentrism, which goes back to the second vector of solving the problem 

“language – man” – abstract objectivism.The views of scientists of this direction, 

starting with F. de Saussure, the founder of structural linguistics, and most of his 

followers, are reduced to the fact that “language is a stable unchanging system of 
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normatively identical linguistic forms, presupposed by individual consciousness and 

indisputable for it” [4, p. 15]. According to this view, language as the highest 

abstraction should be studied exclusively in its state, i.e. as a closed structure. 

Despite the antagonistic relationship between anthropocentrism and 

systemocentrism, in fact, in accordance with N. Bohr’s principle of complementarity, 

these two approaches to language learning do not deny, but only complement each 

other, focusing on certain aspects of language reality. Therefore, it can be concluded 

that language is “the unity of opposites”. So, “the following characteristics are 

attributed to the antinomical ones of language: 1) social – individual; 2) state –

evolution; 3) the subjective – the objective; 4) the language system – individual acts of 

speech (speech activity)” [8, pp. 169–170.]. 

As for anthropocentrism directly, in the 20th century, it begins to be interpreted as 

the main property of language. The French linguist, E. Benveniste, calls this property 

of language “subjectivity”, or “a person in language”. In his article “On Subjectivity” 

he considers it not just a distinctive feature of language, but a necessary condition for 

its existence [4, p. 294]. Yu. S. Stepanov, analyzing the concept by E. Benveniste, 

writes in the preface of his book, “Language is created according to the measure of a 

person, and this scale is imprinted in the very organization of language; in accordance 

with it, language must be learned. Therefore, in its main trunk, linguistics will always 

be the science of language in a person and of a person in language, a humanitarian 

science” [4, p. 15]. 

Turning to the consideration of modern linguistic studies allows concluding that 

indicating the anthropocentric nature of language learning is the most popular means 

of self-identification of scientists and a way to designate the scientific context of their 

studies, while the anthropocentric approach is only declared, as a rule.Such declarative 

statements are thought by linguists as possible based on their confidence in the 

existence of a completely definite and unambiguous interpretation of anthropocentrism 

in general and the anthropocentric approach to language in particular. However, the 

study presented has shown that the uncertainty of the anthropocentric idea is associated 

with a number of reasons. First of all, it is worth mentioning the absence of its single 
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nomination, for example, the terms anthropocentric and anthropological are often 

synonymous (S. G. Vorkachev, L. M. Alekseeva, I. A. Uglanova, etc.); and also the 

dismembered names of the anthropic principle in linguistics and the human factor in 

the language can be used. Correlation of the content of these terms allows concluding 

that, firstly, the terminological unit anthropic principle cannot be used in the 

framework of linguistic studies without special stipulations, and secondly, the most 

appropriate nomination for the recent turn in linguistics towards man is a truly 

widespread unit “anthropocentric” but not a less commonly used unit 

“anthropological”. First, the internal form of the unit “anthropocentric”, in 

comparison with the internal form of the unit “anthropological”, reveals greater 

transparency and information content – if from the first term the special central position 

of a person in a certain system of reference is easily understood, then the second only 

indicates the indefinite connection of this system with the concept of “person”. 

Secondly, the terms “anthropocentrism” and “anthropocentric” are created based on 

the same word-formation model as “systemocentrism” and “systemocentric”. And, 

finally, thirdly, there is the real prevalence of the term “anthropocentric” in the 

modern linguistic discourse, which is supported by its use in serious theoretical 

discussions and studies on this matter (V. V. Morkovkin, Iu. N. Karaulov, 

Ie. S. Kubriakova, Iu. S. Stepanov, etc.). 

Another evidence of the ambiguity of the boundaries of the anthropocentric idea 

should be considered a different interpretation of its status in modern linguistics, 

associated with a different understanding of anthropocentrism as a) a holistic linguistic 

paradigm that replaced structuralism as a result of realizing the dead-end path of 

studying language “in and for oneself”, and as b) the most important feature within a 

paradigm of a different nature, that is, as a feature of a lower order concerning a higher 

and defining it paradigm line. 

The selection by some researchers as paradigmatic features that are logically a 

consequence of the anthropocentric idea (pragmatism, communication, functionalism) 

can be explained by the fact that anthropocentrism, representing a kind of 

metatheoretical abstraction, the purpose of which is to integrate a huge number of 
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currently existing directions, schools, theories, hypotheses, and concepts into a holistic 

and unified formation, in specific linguistic research, it appears, as a rule, in one of its 

hypostases (with the exception, perhaps, of investigations of a methodological and 

lexicographic nature). The hypostasis, developed by the direction to which this or that 

researcher belongs, turns out to be central and, in the end, forms the basis for 

understanding the paradigmatic structure of linguistics. If to proceed from the cognition 

that the need to identify the dominant paradigm is dictated by the desire of linguists to 

avoid the transformation of a single holistic scientific picture of the world into a 

summary set of disparate facts, then it is most logical to use anthropocentrism as an 

integrative parameter, while functionalism, pragmatism, cognitivism, 

communicativeness, etc. to be considered as its particular manifestations. 

Finally, the third reason for the ambiguous understanding of anthropocentrism is 

associated with the fact that it is interpreted (if interpreted at all) in a very diverse way: 

the anthropocentric principle finds various individual formulations in modern 

linguistics and is used in studies of a wide range of linguistic phenomena reflected in 

the linguistic consciousness of speakers or reflecting the presence of the speaker in the 

act of speech and the establishment of the system of his/her coordinates. 

Modern textual studies have filled anthropocentrism with a qualitatively new 

content. Their results have led to the fact that the text has begun to be considered as 

the communicative activity of two linguistic personalities – the author (sender) and the 

reader (recipient), and the anthropocentric system – as the interaction of the 

speaker/writer and listener/reader. The problem “I and the other”, according to 

N. D. Arutyunova, was first considered in existential philosophy, which in turn 

influenced linguistic ideas [1, pp. 647–649]. In particular, for the first time in 

linguistics, O. Espersen and E. Benveniste drew attention to the interaction of 

addresser and addressee, and in Russian linguistics – M. M. Bakhtin and 

G. V. Kolshansky did the same. 

Forming the anthropocentric paradigm has led to the active study of man, 

language, and culture as a whole, which is absolutely natural, since, according to 

S. H. Ter-Minasova, language is a mirror, treasury, transmitter, and instrument of 
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culture, the focus of which is always the language personality of an individual [13, 

p. 17]. Anthropocentricity is a universal property of language, but it can manifest itself 

to varying degrees and in different forms in the context of a particular culture, which 

in turn is specifically reflected in the corresponding linguistic categories. “Despite the 

generally accepted fact that the plan of vocabulary content is the main material for 

studying specific features of national perception, the “non-lexical” layers of the 

language system are also directly involved in the process of the characteristic logic of 

thought in a particular language” [11, p. 28]. 

In particular, comparing English and Ukrainian, one can draw the following 

conclusion: depending on what is being considered: lexical or structural-grammatical 

layer, in each case both languages (and any other language) manifest their 

anthropocentric character in different ways. So, in terms of vocabulary, the Ukrainian 

language is more anthropocentric (using evaluative vocabulary, tropes, or 

phraseological units) than English, since it is traditionally believed that Ukrainians are 

more emotional and open in communication, while representatives of the English-

speaking culture are more restrained. However, the frequency of use by the same 

representatives of the English-speaking culture, for example, personal and possessive 

pronouns I – mine, you – yours in free form, as well as in parenthetical constructions 

and with modal verbs, indicates a bias in communication towards the activity of 

interlocutors, depending on what is being considered: lexical or structural-grammatical 

layer, and about their belonging to cultures with a high level of individualism, where 

the expression of an individual’s unique personality is in the first place, i.e. human 

factor [3, p. 59]. A different trend is observed in the Ukrainian language. The intensive 

use of impersonal sentences or pronouns we – our instead of the pronouns of the 1st 

and 2nd person singular I – youindicates that the anthropocentricity of the Ukrainian 

language in the structural and grammatical terms is presented in a less vivid form. This 

is due to the fact that a Ukrainian person lived in a community for a long time, then 

under collectivism, being subject to the force of circumstances, and this life position is 

fixed in the language in the form of certain structures and constructions. 
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It should also be mentioned the fact that within anthropocentrism of language 

there are understandings: 1) anthropocentrism as a property of language 

(anthropomorphism); 2) anthropocentrism as a method of analysis of language 

phenomena (intuitivism); 3) anthropocentrism as a kind of methodological search 

connected with overcoming philosophical positivism and manifesting itself in 

humanitarization of the language of linguistic description.  

Thus, the unprecedented interest of the humanities in humans has contributed to 

the intensive study of the human factor in language and speech. This has stimulated the 

emergence of anthropolinguistics, the founder of which can be considered 

M. M. Bakhtin. This science considers today a wide range of problems: “language –

ethnos”, “language – culture”, “language – consciousness”, “language – society”, 

“language – individual”, “language – activity”, as well as “man – language – text”. 

Anthropocentrism, neo-functionalism are characteristic of modern linguistics “by 

default”: the nature of language is anthropocentric, and the life of language is in 

functioning. Indeed, in the new linguistic directions, the master-man, as the main 

character in the world and in language, returns in different ways to linguistics to his 

rightful place. 

At the same time, it seems obvious that studying specific linguistic, including 

lexical ones, facts, and categories from an anthropocentric point of view have not yet 

acquired the scope that they deserve. As a result, many of the problems raised have not 

really been considered at all, or turn out to be so complex and multifaceted that it 

became clear that there is an urgent need for their further studying.  

Thus, considering the concept of anthropocentrism within the framework of this 

section allows identifying specific reasons for the blurring of the boundaries of the 

anthropocentric idea in modern linguistic discourse. These reasons lie, firstly, in the 

use of various terminological units to denote the consideration of the human factor in 

linguistic works, secondly, in the ambiguity of assessments of anthropocentrism and 

attribution of various status positions to it, and, thirdly, in the variety of its 

interpretations. 
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Studying these issues has led to the emergence of a number of new philological 

disciplines – ethnolinguistics, cultural linguistics, cognitive linguistics, pragmatics, 

sociolinguistics, psycholinguistics, gender linguistics, text linguistics, and many 

others. This state of affairs testifies to the relevance and high importance of 

anthropocentric research in modern humanitarian knowledge. 
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Part 2. Slavistic Studies 

 

2.1. New trends in the use of transformed colorful set phrases of biblical origin 

 in the language of modern Ukrainian media 

 

2.1. Нові тенденції у використанні трансформованих крилатих висловів 

 біблійного походження в мові сучасних українських медіа 

 

Мова з її унікальними семантичними площинами та спроможністю до 

високого ступеня символізації є однією з найважливіших ознак національної 

автентичності соціуму, для культури якого символ – концептуально значуща 

лінгвокультурологічна одиниця, яку часто застосовують у медіатекстах. 

Сакральний дискурс є складником суспільної життєдіяльності, усієї історії 

людства. Це величезний і складний пласт особливих реалій буття – релігійних 

почуттів, думок, предметів, бажань, учинків, взаємин людей і соціальних 

інституцій. Не випадково у вимірах індивіда й соціуму неабияке місце посідають 

такі ознаки, як мова, етнічність і конфесійна належність. Ці виміри є основними 

чинниками, що формують своєрідність культури й ментальності. У сучасному 

узусі надзвичайно актуальною постає проблема взаємозв’язків світського й 

релігійного як компонентів екзистенції, свідченням чого є посилення уваги до 

сакрального, збільшення кількості наукових розвідок, присвячених біблійним 

текстам. Наука повертається до Біблії як універсального носія моральних 

максим. Книга Книг концептувала людину як складну істоту, спроможну до 

пізнання добра і зла. Крилаті слова, словосполучення й цілі речення, що були 

запозичені з Біблії чи зазнали семантичного впливу біблійних текстів, усе більше 

привертають увагу дослідників, бо їм притаманне особливе розмаїття 

експресивно-емоційних та оцінних нюансів.  

Донедавна вітчизняні лінгвісти переважно порушували проблеми 

символізму українського фольклору, народних звичаїв і традицій, а також 

символьних значень деяких компонентів фразеологічних одиниць, зокрема 
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зібранню й систематизації національної фразеології, практичному й 

теоретичному її студіюванню присвятили свої праці М. Демський, О. Куцик, 

В. Кононенко, Л. Запорожець, Г. Бурдіна, І. Вудвуд, А. Коваль, Л. Шевченко, 

Л. Ткач, Т. Мороз та ін. Привертає увагу дослідження сакрального символу в 

українськомовній площині такими науковцями: А. Менем, Л. Шевченко, 

Р. Мнихом, З. Лановик, О. Юрченко, Т. Вільчинською та ін., що акцентували на 

архетипних особливостях біблійних символів як засобів створення 

апокаліптичної образності. Проблему функціювання бібліонімів у складі 

фразеологізмів побіжно розв’язують В. Познанська, Н. Пасік, С. Падевський, 

О. Мороз, Н. Щербакова, З. Лановик, О. Юрченко, П. Мацьків та ін. Дотепер 

українська біблійна фразеологія й символіка з онімним компонентом є 

недостатньо дослідженими, незважаючи на те, що остання вже послуговується 

теорією мовної та концептуальної картин світу, досі наявна потреба в 

українських розвідках, які посприяли б цілісній і докладній інтерпретації 

символіки Священного Письма, активізації тих виразників, що перебувають на 

периферії національної концептосфери; це вможливить залучення їх до 

мовленнєво-комунікативної практики й поповнення реєстру лексикографічних 

джерел бібліонімами, тому що недостатня їх кількість збіднює лексико-

фразеологічну систему сучасної української мови й обмежує її виражальні 

можливості. 

Особливості функціонування трансформованих стійких сполучень слів у 

мові української преси були предметом дослідження О. Пономарева, 

А. Мамалиги, О. Сербенської, Л. Шевченко, Л. Пашинської.  

Часто журналісти вдаються до пишномовності вислову, навіть патетичності, 

піднесеності, уникаючи буденних, емоційно нейтральних слів, словосполучень, 

висловів. Наприклад: «Попри невимовні біль, страждання, сльози, українська 

мати, а за нею й усе суспільство, бачить над чолом полеглого довічну, 

невитравну Каїнову печать» (volyn.com.ua); «Прийшов час збирати 

каміння…»: Про репатріацію нашої церковної старовини» (istpravda.com.ua). Ці 

мовні одиниці, різні за значенням і структурою, активно функціонують як в 
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усній, так і в писемній мові. Дослідження їх уживання в різних стилях мови як у 

традиційній формі, так і в перетвореній є надзвичайно цікавою мовознавчою 

проблемою.  

Мета статті – з’ясування застосування нових стилістичних виявів крилатих 

висловів біблійного походження в мові сучасних українських медійних текстів, 

зокрема аналіз найуживаніших прийомів фразеологічної трансформації, 

демонстрація експресивно-виражальних можливостей трансформованих 

одиниць. Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати умови 

застосування нових стилістичних виявів крилатих висловів біблійного 

походження в мові сучасних українських медійних текстів; проаналізувати 

використання найуживаніших прийомів фразеологічної трансформації; 

продемонструвати експресивно-виражальні можливості трансформованих 

одиниць. 

Матеріалом дослідження слугували зразки журналістських текстів, дібрані 

з українськомовних засобів масової комунікації. 

Крилаті вислови зараховують до фразеологізмів. Науковці виокремлюють 

кілька способів творення фразеологізмів, зокрема Л. Ройзензон за генетичним 

критерієм вирізняє три способи фразеологізації: 1) власне лінгвістичний, що 

полягає в переосмисленні, розширенні чи звуженні семантики складників 

усталеного вислову; 2) логічний, для якого засадчими є певні логіко-семіотичні 

фігури; 3) екстралінгвістичний, якому притаманна конденсація творів малих 

форм [5, с. 130], а В. Калашник акцентує на лексико-фразеологічному, сутність 

якого полягає в утворенні фразеологізмів з окремих слів; фраземно-

семантичному, за якого відбувається семантичне розгортання фразеологізму, 

набуття ним нового значення; синтаксично-фразеологічному, фразеологізми 

утворюють на підставі вільних словосполучень і речень [3, с. 71]. М. Шанський 

доповнює окреслену типологію ще й фразеологічним калькуванням [7, с. 35]. Як 

зазначає В. Ужченко, „… становлення українських фразеологізмів на базі 

іншомовних фразем можна нерідко назвати творенням лише умовно: часом 

ідеться про калькування, тобто передачу нових виразів шляхом копіювання 
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моделей інших мов і наповнення їх елементами української мови” [6, с. 153]. 

Чимало таких ідіом запозичено саме за посередництва старослов’янської мови 

(Хома невірний (невірячий), страха ради іудейська, вифлеємська зірка, Еда й 

Саул во пророцех (походить із церковнослов’янської та має ускладнені архаїчні 

компоненти: еда – „невже” та архаїчну (з палаталізацією) форму М.в. мн. 

„пророк” – во пророцех) тощо), книжне стилістичне забарвлення їх зумовлене 

первинним уживанням у Писанні. 

Біблійні фразеологізми з онімним компонентом сформовані двома 

способами: 1) цитуванням текстів Старого й Нового Заповіту, напр.: з Назарета 

що може бути доброго?, служити Богові і мамоні, плач Єремії тощо; 

2) експресивно-афористичним згортанням у зворот певного сюжету, біблійної 

оповіді, напр.: іти на Голгофу, геєна вогненна, лоно Авраамове тощо. 

Стилістичне використання крилатих висловів у мові сучасних українських 

медіа пов’язане насамперед із різноманітними трансформаціями стійких 

одиниць у тексті, виявом індивідуальності цих перетворень та їх спрямованості. 

Прийоми структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць 

виявляють майстерність автора в досягненні максимальної образно-експресивної 

насиченості, виразності та лаконізму мови. 

Спостереження за функціонуванням трансформованих крилатих висловів 

біблійного походження в мові української преси зумовлюють визначення нових 

тенденцій їх застосування, аналіз найпоширеніших способів таких модифікації в 

медійних текстах. 

У часи докорінних суспільно-політичних змін українська преса завжди 

спричиняє новий імпульс розвитку експресивного потенціалу крилатих висловів 

різного походження, зокрема біблійного, які мають значний потенціал для 

створення образних засобів із потрібним стилістичним ефектом. Наприклад: 

«Зійшла «Манна небесна»: як нардепи засипають виборців подарунками. 

Народні депутати не соромляться публікувати фото в соцмережах із 

подарунками для виборців – часто під брендуванням благодійного фонду» 

(chesno.org). Особливим стилістичним прийомом зміни семантики бібліїзмів, 
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зафіксованим у мові українських медіа, є графічний засіб «лапкування» 

трансформованої або традиційної словосполуки. Лапки сигналізують про зміни 

в значенні вислову, що створює яскравий іронічний підтекст. У контексті вони 

можуть зазнавати найрізноманітніших індивідуально-авторських семантичних і 

стилістичних перетворень, виражати гумор, іронію, сарказм, набувати 

зневажливих, знижених відтінків. Напр.: «Порошенкова Земля обітована. Як 

могла Галичина пов’язати майбутнє з особою, яка фактично не поділяє її 

цінностей» (zahid.net), пор.: земля обітована. 

Такі вторинні, оказіональні значення цих висловів є значущими для 

медіатексту. Завдяки широким емоційним можливостям вони забезпечують, 

паралельно з іншими стійкими сполуками слів, інформативну гнучкість 

публіцистичного мовлення. Неоднорідне інформативно-оцінне значення 

оказіональних крилатих висловів зумовлене різноплановою системою 

інтерпретації явищ суспільного життя та зміною стилістичних смаків і вподобань 

[4, с. 143]. 

Досліджувані перетворені одиниці є влучним, своєчасним знаряддям 

полеміки, впливу на емоції реципієнтів, формування громадської думки, засобом 

донесення авторської позиції. Переглядаючи такі вислови, читачі порівнюють 

давню місткість людської думки з її новітнім оформленням. Будь-яке крилате 

слово, словосполучення, вислів із Біблії є експресивно-афористичним 

згортанням того чи того образного сюжету притчі, проповіді чи розповіді з життя 

Ісуса Христа. Активно використовуючи та перетворюючи такі вислови в 

медіатекстах, журналісти відбивають насамперед власну оцінку суспільних 

подій чи процесів (здебільшого негативну) й експлікують її у контексті, 

реалізуючи свій основний задум та демонструючи особливості власного 

світобачення. Такі переосмислені трансформи яскраво передають 

загальнолюдську дійсність завдяки віддзеркаленню індивідуальних уподобань. 

Напр.: «Немає пророка у своїй країні. Та чи справді так? Загальновідомий 

вислів з Євангелія „Несть пророка в отечестве своем” (Матф., 13,57; Марк, 6,4; 

Лука, 4,24; Іоанн,4,44) на сьогодні є, як і завжди, цілком актуальним: коли ми 
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охоче прислухаємося до слів сторонніх осіб і не приділяємо належної уваги 

навіть найрозумнішим думкам, які належать нашому близькому оточенню. 

Наразі мова йде про найважливішу на сьогодні медико-соціальну проблему – 

лікування коронавірусної інфекції (COVID – 19) …» (www.apteka.ua). 

Як засвідчує заналізований матеріал, найпродуктивнішим способом 

структурно-семантичної трансформації є заміна компонента або компонентів 

крилатого вислову словами вільного вжитку. Субституція лексичних компонентів 

у структурі вислову є вмотивованим стилістичним засобом, який видозмінює 

загальновідому одиницю, надає їй нової образності, викликає низку асоціацій, 

змушує читача думати, шукати вихідний варіант. Наприклад: „Закон спотикання” 

(Українське слово), пор.: камінь спотикання; „Час піднімати каміння”(Україна 

молода), пор. відоме: Час збирати каміння; „Повернення блудного Алі, самоволка 

якого затягнулася на 11 років” (Україна молода), пор.: повернення блудного сина. 

Здебільшого заміна компонента вислову пов’язана з вибором автором більш 

експресивного елемента, ніж той, який наявний в узуальній одиниці. Напр.: «Хіба 

ревуть воли, як гасла певні? Зовнішня політика України: міжreal politic та fata 

morgana» (Дзеркало тижня), пор.: Хіба ревуть воли, як ясла повні?  

Іноді заміна традиційного компонента вільним словосполученням є насамперед 

своєрідною іронічною мовною грою автора із реципієнтом, напр.: «У костюмі 

відомої біблійної особи смілива леді цього разу позувала з благородною метою: щоб 

посприяти ... захисту тварин від жорстокого поводження» (Україна молода), пор.: 

костюм Єви. 

На основі проаналізованого матеріалу було виявлено ще такий активний 

прийом трансформації в публіцистичних текстах, зумовлений актуалізацією 

крилатого вислову в особливих контекстуальних умовах, як поширення стійкого 

сполучення слів. Напр.: «Є час збирати каміння, а є час його розкидати. І зараз – 

час розкидати», – відповів Геращенко на запитання про те, як Аваков та весь 

«Народний фронт» будуватимуть свої відносини з НАБУ» (pravda.com.ua);. 

Переважно це атрибутивні поширювачі іменникових компонентів, виражені 

прикметниками, дієприкметниками. Напр.: «Валютні позики. Багаторічний камінь 
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спотикання. Банкіри й експерти по-різному оцінюють, що буде після скасування 

мораторію на стягнення майна за іпотекою» (ukurier.gov.ua), пор.: камінь 

спотикання; «Більшість народних обранців тепер заклопотані обіцянками чергової 

„манни небесної” для виборця» (Дзеркало тижня), пор.: манна небесна; «Отже, 

фінансовий камінь спотикання „поважчав”» (Україна молода), пор.: камінь 

спотикання. Журналісти поширюють здебільшого двокомпонентні сполуки, бо ті 

мають більший резерв для поповнення свого складу. Уведені поширювачі 

органічно просотуються до складу стійкого сполучення слів і є контекстуально-

актуальними, але новоутвореним одиницям притаманна одноразовість 

використання й авторська індивідуальна належність. Рідше трапляється 

поширення крилатих висловів обставинними компонентами в інтерпозиції 

«Вавилонське стовпотворіння на українсько-польському кордоні не спадає: 

всі хочуть на свята додому» (dilo.net.ua), пор.: вавилонське стовпотворіння. 

Зафіксовано тенденцію до функціонування заперечних трансформацій, для 

яких притаманне залучення до складу вислову заперечних часток, напр.: „Не 

посипаючи голови попелом, не переймаючись розпачем, стиснувши уста, 

працюймо, вірячи, що хоч ця праця давно вже схожа на сізіфову, все ж вона не є 

сізіфовою” (Урокукраїнської), пор.: посипати голову попелом. 

Рідше в медійних текстах трапляються скорочені усталені одиниці, напр.: „Хто 

не працює...” (Україна молода), пор.: Хто не працює, той не їсть. 

Яскравого стилістичного ефекту автори досягають унаслідок комплексних 

видозмін бібліїзмів, які нерідко є змістовим стрижнем висловлення й виражають 

оцінну або суб’єктивно-оцінну думку автора. Вдале поєднання декількох 

прийомів оновлює семантику й структуру таких одиниць, сприяє творчому 

переосмисленню їх компонентів, що створює новий заряд експресії, надає 

текстові більшої стилістичної виразності. Напр., поєднання скорочення 

компонентів з абсолютною лексичною субституцією крилатого вислову й 

зміною стверджувальної модальності на питальну: «Українцям – 

українське?»(заголовок) (Українське слово), пор.: Кесареве кесарю, а боже 

богові. 
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Для надання сатиричної гостроти журналісти вдаються до різних прийомів 

структурно-семантичної трансформації, додаючи стійкому вислову емоційності, 

наповнюючи його власними оцінками. Так, унаслідок поєднання поширення 

компонентного складу й лексичної субституції відомий крилатий вислів Вовк в 

овечій шкурі зазнав сатиричної конкретизації: «Китай: капіталістичний 

дракон у соціалістичні овечій шкурі» (Дзеркало тижня), пор.: вовк в овечій 

шкурі.  

Комплексні перетворення бібліїзмів у публіцистичних текстах демонструють 

яскраву експресивну функцію, впливають на реципієнта, створюють ілюзію 

невимушеного спілкування, урізноманітнюють й увиразнюють виклад інформації, 

зокрема в галузі політики, економіки, культури, мистецтва, що свідчить про 

індивідуалізацію, суб’єктивізацію, демократизацію мови сучасної періодики. Напр.: 

«Політичний трикутник буде випито?» (Дзеркало тижня), пор.: випити чашу до 

дна; «Збираємо каміння. За пазуху? Або що стоїть за відставкою уряду» (Україна 

молода), пор.: Час збирати каміння; «Хто сіє вітер загрози в Україні?» (Україна 

молода), пор.: Хто сіє вітер, пожне бурю. 

Авторські трансформації в мові сучасної газетно-журнальної періодики 

часто створюють сатиричний чи гумористичний ефект, сприяють збільшенню 

рівня інтенсифікації оцінного компонента значення й зумовлені певною 

стилістичною настановою. Напр.: «Бюджет нашнасущний...» (Сільські вісті), 

пор.: Хліб наш насущний; «Він переконаний: якщо спочатку і було слово, то 

лише тому, що потім був гонорар» (Урок української), пор.: Спочатку було 

слово. 

Трансформуючи крилатий вислів, автор надає йому семантичної місткості, 

зумовленої комунікативними причинами: акцентування уваги слухачів на певній 

актуальній проблемі, зміни вектору оцінки суспільного явища чи процесу, 

авторська чи громадська переоцінка певної реалії навколишнього світу тощо. 

Аналіз матеріалу публіцистичних текстів свідчить, що всі вищезазначені 

прийоми авторської трансформації бібліїзмів сприяють яскравому вираженню 

аксіологічної оцінки (позитивної чи негативної), закладеної в кожній 
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словосполуці, і спрямовані на переконання реципієнтів. Цього досягають 

унаслідок оновлення первісного образу. Метою породження такого 

висловлювання є не просто передати інформацію, а отримати водночас більш 

яскравий результат, з більшою користю, прямою чи опосередкованою для мовців 

[4, с. 129]. Здебільшого вони виражають негативне аксіологічне значення, 

«оскільки значно частіше психічний стан людини збурюється від негативних 

емоцій» [1, с. 155]. Напр.: «Хіба волають мери, як каси повні? Наповнення 

місцевих бюджетів під питанням» (Україна молода), пор.: Хіба ревуть воли, як 

ясла повні? 

Процес трансформування крилатих висловів відбувається внаслідок 

індивідуальної мовотворчої практики, художньо-естетичного новаторства. 

Мовотворча практика журналіста є потужним джерелом збагачення 

загальнонаціональної фразеології. Використовуючи модель узуальної одиниці, 

автор органічно вводить оказіоналізм до контексту з певною стилістичною, 

експресивною метою, для уникнення одноманітності та прагненням зробити 

вислів більш містким, образним.  

Досить часто журналісти використовують лише окремі елементи відомого 

крилатого вислову, які в контексті передають його ідею, внутрішню форму. Такі 

індивідуально-авторські видозміни потребують глибокого проникнення в зміст 

якогось мікроконтексту. Напр.: „Сказане спонукає уважніше придивитися до 

теорії глобалізму як до „дерева”, що дає „плоди погані”, а відтак дозволяє 

ідентифікувати й ініціаторів глобалізму, які за допомогою різноманітних 

інтелектуальних комунікативних каналів та ЗМІ „приходять до нас в овечій 

одежі” постмодерної колоніалістичної риторики” (Урок української), пор.: 

Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині 

вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми... Так кожне добре дерево родить 

гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані (Матв., 7:15-20). Такий прийом 

структурно-семантичної трансформації допомагає читачеві глибше зрозуміти та 

осмислити авторський задум, авторську позицію. 
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Особлива виразність, стилістична привабливість оказіональних утворень 

зумовлена їхньою новизною, свіжістю, несподіваністю, а головне – 

контрастністю щодо традиційних усталених висловів. Можливості творчих 

видозмін бібліїзмів у мові сучасних українських медіа невичерпні.  

Дослідження індивідуально-авторських перетворень біблійних крилатих 

висловів поглибить відомості про функціональні, емоційно-експресивні 

властивості цих перетворень, специфіку їх оновлення в мові преси, тому 

вважаємо такі подальші наукові студії досить перспективними. 
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2.2. Professional text as a means of transmission of professional knowledge 

in the learning process of higher pedagogical school 

 

2.2. Фаховий текст як засіб трансляції професійних знань у навчальному 

 процесі вищої педагогічної школи 

 

Фахові мови є обов’язковим складником сучасних розвинених національних 

мов і вирізняються в їх структурі своєрідністю граматичних конструкцій, 

особливостями стилістики, використанням одиниць, суттєво відмінних між 

собою за роллю в моделюванні тексту, системними характеристиками, 

походженням (терміни й нетерміни) та функцією – забезпечувати усну чи 

писемну форму комунікації в певній галузі, яка реалізується у фаховому тексті. 

До функцій текстів фахового використання відносять не лише виключно 

передачу інформації для фахівців тієї чи тієї галузі, але й популяризацію фахових 

знань серед широких верств населення та використання в освітньому процесі 

вишів, закладів післядипломної освіти тощо. Функції фахового тексту, 

належність об’єкта опису в ньому до певної предметної галузі, структурованість, 

логічність, завершеність, термінологічна насиченість та наочність дозволяють 

виокремлювати фаховий текст у самостійний об’єкт лінгвістичного аналізу [2, 

с. 219]. Сучасні дослідження текстів фахового призначення покликані з’ясувати 

проблемні питання, вирішення яких сприятиме забезпеченню якісної комунікації 

в різних галузях діяльності шляхом її унормування та стандартизації. 

До текста як комунікативнної одиниці, яка використовується в мовленнєвій 

діяльності студента, доцільним є використання загального визначення поняття 

«текст», а саме: писемний чи усний мовленнєвий масив, що являє собою лінійну 

послідовність висловлень, об’єднаних смисловими, формально-граматичними 

зв’язками, сюжетною здатністю і тематикою [7, с. 627]. У працях 

лінгводидактичного спрямування (див. дослідження Т. С. Сєрової, 

О. А. Гришиної та ін.) окреслюються такі визначальні ознаки фахових наукових 

текстів, використовуваних у практиці вищої школи: цілісність, смислова 
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завершеність, направленість на читача, комунікативний намір автора, соціальна 

обумовленість.  

У навчальному процесі педагогічних вишів при вивченні фахових 

дисциплін використовуються професійно орієнтовані тексти, які призначаються 

для спеціалістів у галузі освіти, а тому містять професійно значущу інформацію, 

яка сприяє обміну знаннями, актуальними для відповідної професії, у нашому 

випадку – їхньому набуттю.Фаховий текст для майбутніх учителів за своєю 

суттю є науковим, педагогічним чи методичним і сприяє оволодінню знаннями 

зі спеціальності, готує до професійної діяльності в освітній галузі. 

Тексти фахового спрямування відіграють безпосередній вплив на 

формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів, фактично 

виступаючи його лінгвістичною основою, адже читання фахової літератури 

створює підґрунтя для поглиблення змісту навчання та підвищення його якості. 

Професійна мова освітньої галузі формувалася протягом значного періоду, 

зазнаючи впливу історичних і соціальних чинників. Сучасні фахові тексти 

ілюструють використання сталого, сформованого арсеналу мовних засобів.  

Тексти освітньої тематики реалізують відповідні функції фахової галузевої 

мови: називають поняття освіти (номінативна); слугують засобом пізнання 

(гносеологічна); відіграють роль засобу спілкування (комунікативна); передають 

спеціальну інформацію (інформаційна); регулюють правила поведінки 

(виховна); сприяють збереженню культурних традицій (культурна) та ін. [4, 

с. 342]. 

Спираючись на постулати зарубіжних дослідників (М. Лангер, С. Фідлер та 

ін.) та враховуючи досвід вітчизняних науковців у розмежуванні типів фахових 

текстів інших галузей діяльності, переважно технічного, промислового 

характеру (дослідження Н. Ф. Непийводи, А. Л. Міщенко тощо), за 

комунікативним призначенням вдалося умовно виокремити власне наукові 

тексти (виключно наукові тексти теоретичного та експериментального 

характеру) і такі, що мають як науковий, так і прагматичний характер (науково-

практичні та науково-організаційні тексти) [4, с. 343]. Фонд власне наукових 
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повідомлень становлять академічні (дисертації, монографії, автореферати, статті 

тощо), навчальні (підручники, посібники тощо) та енциклопедичні (словникові 

статті) тексти. Методичні, довідкові й інструктивні тексти становлять науково-

практичний пласт, до якого відносяться описи організації навчального, 

виховного процесів, досвіду роботи, способів її організації, довідкові видання, 

інструкції, пам’ятки та ін. Закони, стандарти, інструктивні листи тощо являють 

собою науково-організаційні тексти.  

У кожній з умовно виокремлених груп текстів освітньої тематики 

простежуються включення елементів інших типів. Наприклад, у методичних 

вказівках подається роз’яснення певної теми, розділу або питання навчальної 

дисципліни з теоретичним обґрунтуванням і водночас із методикою виконання 

певних завдань, видів робіт тощо. Проте зміст повідомлення чітко вказує на його 

комунікативну мету й дає можливість визначити жанрові особливості та віднести 

текст до відповідного різновиду.  

Загалом специфікою фахових текстів в освітній галузі є поєднання їхнього 

наукового характеру та прагматичної спрямованості, бо освіта, навчання та 

наукова робота в сумі становлять єдиний процес пізнання. Отже, спеціальні 

тексти акумулюють у собі теоретичний і практичний аспекти. 

Робота з фаховими текстами потребує знань у царині відповідної професії 

чи теоретичної галузі. Без таких знань розуміння вихідних положень 

повідомлюваного, доцільне й несуперечливе використання в мовленні термінів, 

мовних засобів із фіксованим семасіологічним зв’язком, не можливе. 

Серед першочергових ознак текстів фахового призначення дослідники 

називають насиченість термінологічними одиницями, використовуваними з 

метою найбільш точного висловлення думки, службовими словами, мета яких 

забезпечувати стрункий логічний зв’язок між текстовими частинами, специфіку 

синтаксичної будови (пасивних, безособових, неозначено-особових конструкцій, 

складносурядних та складнопідрядних речень, структури абзацу, членування 

тексту та ін.), а також скороченнями і, на думку окремих авторів, інтонації та 

ритміки викладу. Отже, можна стверджувати, що особливості фахових текстів 
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освітньої тематики виявляються в сукупності мовних засобів різного рівня. Так 

само, як і для всіх фахових текстів, така відповідність вимогам гарантує точність 

викладу. 

Теоретичні знання, які здобуває студент у процесі навчання, мають 

системний характер, що ґрунтуються на теорії навчальних дисциплін, мають 

ієрархічну будову (від простого – до складного), тобто від вихідних положень, 

основних тверджень і визначень – до похідних, складніших. За таким принципом 

будується й засвоєння професійних знань та навичок загалом, і окремих 

дисциплін. У такому порядку відбувається сприйняття фахового тексту 

(наукового, навчального). Зіставляючи виклад із системою знань, яку вже має 

студент, він «сприймає написане водночас і синтагматично (подібно до 

сприйняття художніх, публіцистичних та інших творів, і парадигматично, 

категоріально» [3, с. 83].  

Створення фахового тексту передбачає професійний процес подачі 

інформації з метою досягнення комунікативної мети. Визначальна роль 

комунікативної мети з-поміж ознак тексту дозволяє кваліфікувати його як 

мовленнєвий акт, зафіксований на письмі, що тим не менш не робить ці поняття 

абсолютно тотожними. Задля досягнення мети автор фахового навчального 

тексту має враховувати низку чиників, серед яких особливості сприйняття тексту 

студентами, об’єм знань, якими вони володіють на час знайомства з 

пропонованим повідомленням (період вивчення навчальної дисципліни), вимоги 

до жанрового оформлення, включаючи дотримання прийнятної структури, вимог 

до стильових особливостей тощо.  

При характеристиці текстотвірних одиниць різних рівнів першочергова 

позиція, як правило, відводиться терміну. Автори наукових досліджень, 

присвячених ролі термінологічних одиниць у фахових текстах, наголошують на 

специфіці їхньої семантики, системних показників, етимології, способів 

творення тощо в порівнянні із загальновживаними словами.  
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В освітньому процесі педагогічних вишів студенти оволодівають 

загальнонауковими, міжгалузевими, вузькоспеціальними термінами, 

використовуваними в мові спеціального призначення.  

Оскільки мова є відкритою системою, то її фаховий складник зазнає 

постійних змін, зумовлених і власне лінгвістичними, і позамовними причинами. 

Це призводить до складнощів у розмежуванні термінологічних одиниць і 

загальновживаних слів у текстах професійного призначення, зокрема і в освіті, 

бо використовуються не лише названі групи лексики, але й мовні одиниці в 

перехідному стані (ідеться про явища термінологізації та детермінологізації, 

неологізми, запозичені з інших мов чи нефахової лексики). Якщо ж говорити про 

професіоналізми й жаргон, то, зважаючи на галузь використання, подібна 

лексика в навчальних текстах відсутня або зведена до мінімуму.  

Освіта являє собою складну та досить розгалужену гуманітарну галузь, до 

базових понять якої, позначуваних відповідними спеціальними термінами, 

відносяться освіта, навчання, виховання, педагогіка тощо. У межах термінології 

освітньої теорії та практики нами виокремлено терміни на позначення галузей 

освіти, методів дослідження освітньої діяльності, методів навчання та 

виховання, понять теорії навчання та виховання, діагностування результатів 

освітньої діяльності, осіб, що є учасниками освітнього процесу [4, с. 340], які 

складають її основні групи. Саме ця термінологія створює основу для оволодіння 

майбутніми вчителями основами педагогічної професії в поєднанні зі знаннями 

відповідної спеціальності (математики, географії, іноземної мови та ін.). 

Загальнонаукова термінологія (на зразок аналіз, синтез, система, 

концепція, типологія, теорія, гіпотеза, закон, аналогія, категорія, тенденція і 

под.), використовуючись у терміносистемах окремих галузей (в освітньому 

процесі – навчальних дисциплін), конкретизує своє значення (пор., наприклад, 

лінгвістичні терміни-словосполучення, використовувані в наукових, 

лексикографічних працях, текстах підручників із мовознавчих дисциплін на 

філологічних факультетах: мовна система, діахронічна типологія, гіпотеза 
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моновокалізму, теорія моногенезу, закони розвитку мови, закони милозвучності, 

категорія збірності, категорія числа та ін.). 

Отже, засвоюючи термінологію, здобувачі вищих навчальних закладів 

сприймають фахові знання у вигляді узагальненого, абстрагованого 

відображення дійсності, адже в термінологічних системах «сукупно відображено 

сконденсоване уявлення про світ, закріплюване в суспільній свідомості соціуму» 

[3, с. 101]. На основі термінів формуються термінологічні синтагми – найменші 

структурні складові семантично завершених частин фахового тексту. 

Тексти освітнього призначення мають специфічну будову, що зумовлено 

їхнім призначенням – сприяти навчанню й усвідомленому засвоєнню інформації. 

Особливе структурування викладу навчальних текстів допомагає краще 

сприймати й інтелектуально обробляти повідомлюване. Засобами такого 

оформлення є назви (тексту загалом та окремих складових у ньому), 

виокремлення в тексті частин (розділів, параграфів, пунктів тощо), вагомі для 

підготовки до усвідомлення та узагальнення на основі прочитаного вступна 

частина та висновки, мовні засоби на зразок форм переліку, різноманітних 

різновидів нумерації, метатекстових одиниць тощо. Використання саме таких 

мовних засобів диктується вимогами стилю. 

Без комунікативної повноцінності текст не відповідає призначенню, не 

задовольняє вимоги та втрачає свою практичну цінність, у нашому випадку, для 

передачі освітньої інформації під час навчального процесу у вишах.  

Для фахових текстів освітньої галузі чи не першочерговою є точність. 

Складно вважати комунікативно повноцінним виклад, у якому мовні засоби не 

відповідають системі понять відповідного напрямку знань (предмета) або ж не 

дозволяють адекватно сприйняти інформацію.  

Запорукою дотримання вимог точності є використання стандартизованої 

термінології, у якій термінологічна назва посідає строго визначене місце та 

відповідає поняттю в системі галузевих знань. Така ієрархічна будова 

досягається, зокрема, використанням дериваційних можливостей термінології з 

типовими для неї словотвірними моделями й способами творення, уникнення 
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невиправданих іншомовних запозичень, зокрема використання російських 

термінів. Точність терміна забезпечує вичерпна дефініція, створення якої також 

має свої правила та складнощі реалізації. 

Загальновживані слова забезпечують комунікативну точність тексту. Вона 

досягається дотриманням правил культури мови, наприклад, регламентованим 

використанням синонімів, паронімів, уведенням у текст багатозначних слів. 

Л. А. Булаховський та М. М. Пилинський звертали увагу на такий критерій 

комунікативної повноцінності повідомлень, як ясність, що може бути окреслена 

з позицій естетичних характеристик, логічності та стрункості викладу думок. 

Сприяють досягненню ясності та комунікативній досконалості тексту правильно 

обраний із-поміж можливих варіант висловлення інформації, порядок слів, 

зрозумілість для читача використовуваної автором лексики, а також відповідна 

інформаційна насиченість тексту. 

Легкість сприйняття текстів фахової літератури, призначених для 

використання в навчальному процесі педагогічних вишів, як і навчальних текстів 

загалом, дозволяють адресату (читачеві, студенту) у відповідь на сприйняту 

інформацію створювати у своїй уяві відображення моделі автора повідомлення. 

Тому питання структурної організації спеціального тексту, мовне оформлення 

його частин має безпосередній вплив на повноцінність трансляції професійних 

знань, а відтак – на якість отримання та засвоєння навчального матеріалу. 

Власне наукові, науково-практичні та науково-організаційні тексти 

освітньої галузі потребують дотримання літературних норм, їхньої стилістичної 

диференціації, тому мовна унормованість – ще один із чинників комунікативної 

повноцінності тексту.  

Водночас, із метою забезпечення потреб передачі та сприйняття інформації 

в освітній галузі українська мова використовує як власні ресурси наукового 

стилю, так само й елементи розмовного стилю мовлення, іншомовні 

запозичення, якщо вони в кожному конкретному випадку є доцільними та не 

йдуть у протиріччя з внутрішніми мовними законами, а головне – комунікативно 

виправдані. 
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Специфіка освітньої галузі, власне лінгвістичні й позамовні чинники, 

взаємовплив усного та писемного мовлення призводять до поєднання розмовних 

і книжних елементів у текстах освітнього призначення як підсистемі наукового 

стилю української мови.  

Помітною ознакою фахових текстів є функціонування в них мовних засобів, 

які не набули активного поширення в повідомленнях інших стилів і здебільшого 

не можуть бути охарактеризовані як нормативні в загальновживаній мові, 

перебуваючи на периферії її норми. 

Першочерговою при актуалізації нормативності у фаховій мові є увага до 

дотримання норм термінологічними одиницями. Робота щодо нормалізації 

термінології української мови значно пожвавилася з набуттям нею статусу 

державної. Ідеться про фонетичне, словотвірне та граматичне освоєння 

запозичень, вилучення з активного обігу зайвих термінів російського 

походження, реабілітація автохтонних термінологічних назв, вилучених раніше, 

оцінка лексики діаспори та діалектних найменувань із позиції доцільності 

їхнього застосування. На сьогодні вітчизняними дослідниками опрацьовані 

практично всі основні термінологічні системи, є підстави говорити, що вони 

сформовані та систематизовані. На часі – продовження стандартизації та 

уніфікації, удосконалення створеного раніше й керування нормами при роботі 

над текстами. 

Потребують уваги синтаксичні особливості навчальних текстів, а саме: 

уживання віддієслівних іменників, складених іменних присудків, пасивних 

конструкцій тощо. 

Отже, фаховий текст – складне, різнопланове явище, яке потребує 

виваженого використання в ньому лексичних, граматичних структур, 

здебільшого відсутності емоційного забарвлення, стрункого й чіткого подання 

матеріалу, правильного використання термінологічних найменувань задля 

запобігання викривлення смислу висловлювання, а відтак – його правильному 

розумінню. 
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Зміни в суспільному житті мотивують до змін мовної продукції, яка 

використовується відповідною галуззю. Фахова література останніх років 

демонструє досконалість і унормованість української літературної мови, 

підтверджуючи її здатність обслуговувати освітній простір, який в умовах 

сучасності зазнає суттєвих змін. Автори фахової літератури навчального 

призначення мають широкий арсенал засобів, які дозволяють подавати 

інформацію точно, якісно й науково обґрунтовано.  
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2.3. Forming hardness / softness correlation in the Ukrainian language 

 

2.3. Формування кореляції за твердістю/м’якістю в українській мові 

 

Зазначимо, що питання становлення фонологічної системи української мови 

можна розглядати у вузькому та широкому потрактуванні. Якщо мовознавці 

досліджують становлення фонологічної системи української мови, орієнтуючись 

переважно на час формування літературної норми, то розвиток відповідної 

фонологічної системи визначають у вузькому тлумаченні (це властиве 

матеріалам багатьох сучасних підручників). У широкому потрактуванні 

досліджують історію становлення певних фонологічних особливостей, 

властивих українській мові в сукупності її діалектів. Цікаво, що, наприклад, 

Ю. Шевельов відносив запровадження літературної мови в Україні до часів 

становлення християнської культури, відзначаючи водночас відсутність у неї 

національного підґрунтя [22, с. 277]. 

Після занепаду редукованих відбулася низка змін, як у підсистемі вокалізму, 

так і в підсистемі консонантизму (подовження, асиміляції, дисиміляції, 

спрощення тощо), які по-різному відбилися в східнослов’янських діалектах, 

покладених в основу української мови. Зауважимо, що розвиток фонологічних 

систем східнослов’янської мовної підгрупи відзначається значною кількістю 

асимілятивних процесів у підсистемі консонантизму (Л. Л. Касаткін [9, с. 55–

64]), причому найхарактернішим дослідники (Є. Д. Поливанов, 

Ю. Я. Бурмистрович [16, с. 340–341; 3, с. 158]) визнали регресивний тип 

асиміляції, що зумовлено історично (вплив голосного на попередній 

приголосний у групофонемі, а потім силабемі). 

Розвиток категорії палаталізованості/непалаталізованості (чи 

палатальності/непалатальності), яка сформувалася після занепаду редукованих, 

в окремих східнослов’янських мовах проходить неоднаково. Цікаву ідею з 

приводу встановлення в білоруській мові особливих тембрових протиставлень 

приголосних висунув В. М. Чекман [21, с. 91–117]. На його думку, у білоруській 
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мові, на відміну від української, унаслідок депалаталізації палаталізованих 

приголосних та лабіовеляризації твердих утворилася інша кореляція, для якої 

маркованим став лабіовеляризований приголосний, а немаркованим – 

палатальний [21]. На можливість подібної схеми розвитку в підсистемах 

консонантизму східнослов’янських мов вказував В. В. Колесов [11, с. 84, 91, 

143–144].  

В українській мові протиставлення палаталізованих та непалаталізованих 

збереглося, проте В. В. Колесов відзначив, що пізніше в діалектах української 

мови проходить ствердіння м’яких приголосних перед <е, и> [11, с. 144]. На 

думку Ю. Шевельова, ствердіння приголосних перед <е> в діалектах української 

мови відбулося приблизно в ХV ст. [22, с. 234]. Ствердіння <р’> спостерігається 

в різних східнослов’янських діалектах, за винятком російських [11, с. 150; 22, 

с. 253, 254]. В українській літературній мові звук [р’] зберігся, але з деякими 

позиційними обмеженнями [22, с. 814]. 

Уже було відзначено, що надійним показником закріплення кореляції 

твердості/м’якості у фонологічній системі є пом’якшення задньоязикових та 

губних приголосних. Поява палатальних алофонів у фонем <г, к, х>, як зазначено 

в Ю. Я. Бурмистровича, Ю. Шевельова, пов’язана з конвергенцією ү × і → і [3, 

с. 173; 22, с. 304–305]. Установлюючи сліди переходу <г, к, х> у <г·, к·, х·> в 

українській мові, М. Флаєр аналізував погляди М. М. Пещак про перехідну зону 

четвертої палаталізації між білоруським та південноукраїнськими діалектами 

[20, с. 3–4]. На думку Л. Осовського, саме поліська зона є перехідною між 

білоруськими та українськими діалектами; за термінологією автора, це є 

перехідні діалекти «давньоруської мови» [12, с. 79]. Говорячи про палаталізацію 

велярних <г, к, х> у східнополіських та деяких інших діалектах української мови, 

Ю. Шевельов порівняв її з третьою палаталізацією та вважає виявом тенденції до 

двоскладової гармонії голосних [22, с. 299–300, 303]. Крім того, Ю. Шевельов 

указав на різночасність явища прогресивно-асимілятивного пом’якшення 

велярних приголосних для давньоукраїнських, давньоросійських та 

давньобілоруських діалектів [22, с. 305]. Л. Е. Калнинь, Ю. Шевельов 
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установили для діалектів української мови (переважно південно-західні говори) 

переходи <т· → к·> та <д· → г·>, які сприяли фонологічному закріпленню 

опозицій <к : к·, г : г·>·[7, с. 65–66; 22, с. 877–878]. 

Асиміляції за ознакою твердості/м’якості (точніше дієзності/недієзності) 

проходила в східнослов’янських діалектах непослідовно [5, с. 221; 3, с. 160]. Так, 

асимілятивні ствердіння та пом’якшення приголосних широко представлені в 

сучасній фонологічній системі російської мови, наприклад ко[з·]ёл – ко[з]ла, 

[с]он – у[с·]ни [9, с. 56, 60–61]. Зміни ж кінцевого приголосного з погляду ознаки 

палаталізованості/непалаталізованості або палатальності/непалатальності після 

занепаду єрів, на думку Ю. Я. Бурмистровича, здійснювалися у двох напрямках. 

Перед утраченим ъприголосний залишався без змін, а перед утраченим ь 

палаталізований із часом переходив у палатальний [3, с. 164]. Пізніше ствердіння 

кінцевих приголосних (спочатку губних), які в давньоруський період 

знаходилися перед ь, спостерігається в діалектах, що лягли в основу української 

та білоруської мов, наприклад, укр. степ, голуб, а також у північно-західних 

російських говірках [11, с. 91; 3, с. 164; 22, с. 458–459, 461–462]. Затвердіння 

кінцевого м у деяких флексіях В. М. Чекман уважав доволі пізнім явищем у 

східнослов’янських мовах [21, с. 86].  

Із часом, відзначив Ю. Шевельов, ствердіння губних було поширене й на 

позиції перед j та перед голосним у середині слова [22, с. 636–641]. Проте ця 

фонематична особливість властива тільки діалектам української мови та 

південнобілоруським говіркам, що спричинилося до втрати фонематичної 

м’якості губними, унаслідок чого відбулося скорочення підсистеми 

консонантизму [22, с. 640–641]. У російських та білоруських фонематичних 

системах м’які губні збереглися як самостійні фонеми [22, с. 641]. 

Різноманітні зміни торкнулися також груп приголосних із сонорними. Так, 

виникли випадні голосні (огнь → ог[н·] → ого[н·] → огня), що спричиняється до 

закріплення чергувань о, е / Ǿ в усіх східнослов’янських мовах [22, с. 758–759]. 

А також друге повноголосся (стълпъ → столоп), відпадання кінцевого л у 

дієприкметниках минулого часу та деяких географічних назвах (моглъ → могл 
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→ мог → рос. мо[к], укр. міг; Борислав, Переяслав) тощо [3, с. 164–165; 22, 

с. 757]. Як відзначив Ю. Шевельов, у сполученнях приголосних з участю 

сонорних у російських діалектах (на початку слова) ніяких змін не відбулося; в 

інших позиціях можлива фонологізація сильних єрів [22, с. 477]. В українських 

та деяких білоруських діалектах зміни зазначених сполучень супроводжувалися 

виникненням протетичних голосних, наприклад, укр. іржа, півн. біл. аржаны, 

півд. біл. іржаны, протетичних приголосних, наприклад, укр. вогонь (пор.: рос. 

огонь, біл. агонь); вставних голосних, наприклад, укр. корабель, біл. карабель, 

але рос. корабль [22, с. 463–477, 586–590, 759]. 

Явище протези є яскравою фонологічною рисою сучасної української мови. 

Так, для української мови дослідники, зокрема Ю. Шевельов, виділили такі 

протетичні приголосні як в, j, h, а в надсянських говірках навіть л, наприклад, 

укр. літ. Юлька, укр. діал. Люлька [22, с. 568–584]. 

Різноманітні зміни дослідники спостерігали й у блоці африкат, причому 

наслідки цих змін у різних діалектах східнослов’янських мов відрізняються. Ми 

будемо зосереджувати увагу переважно на тих прикладах, які найвиразніше 

показують особливості кожної із сучасних східнослов’янських мов у сукупності 

їх діалектів. Доля щілинно-зімкнено-щілинних у східнослов’янських діалектах 

також вирішується по-різному. Так, у діалектах російської мови фонеми 

<ж’д’ж’⁀> та < ш’ч’⁀  > перейшли в довгі <ж:’> та <ш:’>, виняток становлять тільки 

північні діалекти [3, с. 189; 17, с. 54–57; 2, с. 84–91]. Наявність <ж’д’ж’⁀> та 

<ждж⁀> як окремих фонем у деяких російських діалектах постулював 

Р. І. Аванесов [1, с. 331, 333]. В українській мові фонема <ш’ч’⁀> залишилася, а 

<ж’д’ж ’⁀>перетворилася на сполучення двох фонем <ж> та <дж ⁀>.  

Африката <дж⁀> є самостійною фонемою у фонологічних системах української 

та білоруської мов, <дз⁀>– тільки в українській мові та окремих білоруських 

словах, на це вказали Є. Ф. Карський [8, с. 46], Л. Л. Касаткін [9, с. 64], 

М. А. Жовтобрюх [5, с. 321–323], Ю. Я. Бурмистрович [3, с. 179–180], 

Ю. Шевельов [22, с. 983]. За В. М. Чекманом, <дз⁀>у білоруській мові є 

самостійною фонемою [21, с. 91, 101]. Проте дослідники відзначили: якщо 
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фонема <дж⁀> збереглася в українських та білоруських діалектах із 

давньоруського періоду, то <дз⁀> виникла в період самостійного функціонування 

української мови [5, с. 321–323; 3, с. 179–180]. На непевний фонемний статус 

<дж⁀> та <дз⁀> у фонологічній системі української мови вказували 

А. М. Залеський, Ю. Шевельов [6, с. 55; 22, с. 800–803]. 

Зникнення фонем <дж⁀>,<дз⁀> із фонологічної системи російської мови 

спричинило послаблення функціональної навантаженості їх опозитів – фонем 

<ч> та <ц>, унаслідок чого не лише ознаки дзвінкості/глухості, а й ознаки 

твердості/м’якості стали фонологічно несуттєвими для зазначених фонем [9, 

с. 63–64]. Подібний статус <ц> та <ч> став причиною нерозрізнення цих фонем 

у фонологічних системах деяких діалектів російської мови. Виникнення цокання 

(або чокання) унаслідок конвергенції функціонально слабких <ц> та <ч> у 

деяких діалектах російської мови фіксували В. Г. Орлова, К. В. Горшкова [14, 

с. 39; 4, с. 64] та ін. Як зазначив П. С. Кузнецов, наслідком конвергенції <ц> та 

<ч> частіше було <ц> [15, с. 76]. Щодо діалектів інших східнослов’янських мов, 

то Ю. Шевельов зауважив, що явище цокання в білоруській мові було 

успадковане ще з давньобілоруських часів, а це вплинуло й на появу цокання в 

північноукраїнських говірках [22, с. 941].  

Проте питання виникнення цокання в діалектах східнослов’янських мов 

набагато складніше й у лінгвістичній літературі вирішується неоднозначно. У 

праці Ф. П. Філіна, у якій досліджується зокрема й проблема походження 

цокання в діалектах давньоруської мови, виділено дві протилежні гіпотези щодо 

причин появи цокання на східнослов’янській території: 1) цокання – явище 

моногенетичне; 2) цокання має субстратне походження [19, с. 256–267]. 

Прихильники ані першої, ані другої гіпотези не надали вичерпних аргументів, 

чим і зумовлена суперечливість зазначеної проблеми для сучасної лінгвістики. 

Розглядаючи цокання з фонологічного погляду, як явище внутрішньосистемне, 

зумовлене властивостями фонологічних систем «давньоруських» діалектів 

(маємо на увазі функціональну малонавантаженість фонем <ц> та <ч>), 

спираємося переважно на висновки В. Г. Орлової [14, с. 118–120].  
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Окремо в історичній фонології східнослов’янських мов виділено проблему 

ствердіння <ж’>, <ч’>, <ш’> та <ц’>. Досліджуючи проблему ствердіння 

споконвічно палатальних приголосних в українській мові, Ю. Шевельов 

основною причиною цього процесу вважає фонетичну надлишковість ознаки 

палаталізованості для зазначених приголосних, а також вплив сусідніх 

білоруської та російської мов [22, с. 700–708]. У фонологічній системі російської 

мови фонема <ч> характеризується м’якістю, <ц> – твердістю, білоруській мові 

властиві тільки тверді <ч> та <ц>, для української мови – м’який <ц’> та твердий 

<ч>, хоч ці ознаки є фонологічно несуттєвими для звукових систем зазначених 

мов. Опозиція <ц : ц’>, функціонально мало навантажена, усе ж таки збереглася 

у фонологічній системі української мови [22, с. 792]. Досліджуючи 

функціональний статус шиплячих у говорах північного наріччя, А. М. Залеський 

установив протиставлення за твердістю/м’якістю: <ш – ш’ >, <ж – ж’ >, <ч – ч’> 

[6, с. 55]. 

Виникнення дзвінкої щілинної задньоязикової фонеми <γ> в окремих 

діалектах «давньоруської мови», на думку М. С. Трубецького [18, с. 168–179], 

Ю. Я. Бурмистровича [3, с. 181–184], пов’язане передусім із тенденцією до 

укріплення системи, що передбачає зокрема й заповнення порожніх клітин. 

Зміна <г> в <γ> послідовно пройшла в тих діалектах, з яких розвинулися 

українська та білоруська мови, а в сучасній українській мові щілинний 

задньоязиковий <γ> змінився на фарингальний <h> [3, с. 183; 22, с. 444– ; 7, 

с. 66]. У російських діалектах, як зауважили мовознавці, фонема <γ> не 

закріпилася в системі, Ю. Шевельов фіксував появу <γ / h> у деяких південно- 

та північноросійських діалектах [22, с. 444–445]. Не зазнав спірантизації в 

українській мові лише звук [г], що знаходився в сполученні зг [22, с. 452]. 

У цьому разі в сучасній українській мові маємо сполучення зк: мізку, бризкати 

тощо [22]. 

Зауважимо, що є припущення про праслов’янське походження <γ / 

h>(М. С. Трубецькой [18, с. 168–179]), адже, як зазначив Ю. Шевельов, ізоглоса 

явища <γ / h> проходить через усю слов’янську територію [22, с. 445]. На 
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східнослов’янському мовному ареалі це явище набуло поширення в діалектах 

української, білоруської мов, а також у південних та північних говорах 

російської мови [22, с. 453]  

Ю. Шевельов зазначає, що «приводом до зміни γ>h був розвиток 

протетичного h» в українських діалектах [22, с. 454]. Водночас інші 

східнослов’янські діалекти, указав дослідник (наприклад, південноросійські), у 

яких протетичний h не розвинувся, зберігають <γ>, а в сучасних діалектах 

білоруської мови помітна певна конкуренція <h>та <γ> [22, с. 454]. 

Досліджуючи звукові зміни на сучасному етапі розвитку фонологічної системи 

російської мови, Є. Д. Поливанов указував на конвергенцію щілинного <γ> (яке 

виникло в російських діалектах під впливом українського фарингального 

приголосного) та зімкненого <г> в одній фонемі <г> (у загальноросійській 

фонологічної системі) [15, с. 50]. У сучасній українській мові в деяких словах 

також вимовляється звук [ґ], наприклад, ґава, ґудзик, але, за словами 

Ю. Шевельова, він усе ж таки лишається периферійною фонемною одиницею 

[22, с. 796–798]. 

Група діалектологів, зокрема Р. І. Аванесов [1, с. 37], Л. Л. Касаткін [10, 

с. 362–363] та ін., указали на цікавий факт наявності корелятивних відношень 

між фонемами <γ> та <j> на території південноросійських говорів. Як зазначив 

Л. Л. Касаткін, «кореляцію <γ : j> слід визнати кореляцією за 

твердістю/м’якістю», тому що позиція нейтралізації для фонем <γ> та <j> є 

водночас і позицією нейтралізації для всіх інших приголосних фонем, 

протиставлених за цією ознакою [10, с. 363]. Крім того, підтримуючи 

спостереження Є. Ф. Будде, Л. Л. Касаткін уважає цілком імовірною можливість 

поширення зазначеного явища в «давньоруській мові» [10, с. 363–364]. 

Отже, низка фонетичних та фонологічних змін у східнослов’янських 

діалектах спричинилася до виділення української, російської та білоруської мов 

у сукупності їх діалектів із подальшим становленням сучасної літературної 

норми в цих мовах. Думку про те, що всі східнослов’янські мови із самого 

початку свого функціонування являли собою сукупність діалектів, підтримували 
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К. В. Горшкова [4, с. 136–138], Ю. Шевельов [22], В. В. Колесов [11, с. 13], 

Ю. Я. Бурмистрович [3, с. 187] та ін.  

Неоднозначними є погляди мовознавців на проблему становлення кореляцій 

твердості/м’якості в історії фонологічних систем східнослов’янських мов. Поряд 

із загальноприйнятим поглядом про становлення в східнослов’янських мовах 

протиставлення приголосних за ознакою палаталізованості/непалаталізованості 

(В. В. Колесов, В. К. Журавльов, Ф. П. Філін, Л. Е. Калнинь та ін.) було висунуто 

тезу про формування в «давньоруський період» кореляції 

палатальності / непалатальності (Ю. Я. Бурмистрович). Окремо розглянуто 

питання виникнення в «давньоруській мові» м’яких корелятів задньоязикових та 

губних приголосних. У зв’язку із цим висунута гіпотеза про здійснення в 

східнослов’янських мовах четвертої палаталізації задньоязикових (М. Флаєр). 

Аналіз східнослов’янського діалектного матеріалу дозволив дійти висновку про 

наявність у фонологічній системі певних зв’язків між категоріями 

дзвінкості/глухості та твердості / м’якості в їхньому історичному розвитку 

(В. В. Колесов, Р. Ф. Пауфошима, Л. Л. Касаткін, К. В. Горшкова, 

Г. О. Хабургаєв, Р. Крайчович, С. В. Князєв та ін.). На особливу увагу заслуговує 

висновок про функціонування східнослов’янських діалектних фонологічних 

систем із кореляцією приголосних за напруженістю/ненапруженістю та 

палатальним рядом, тоді як фонологічним системам більшості діалектів 

сучасних української, російської та білоруської мов властиві кореляції за 

глухістю/дзвінкістю та твердістю/м’якістю (В. В. Колесов, Р. Ф. Пауфошима, 

С. В. Князєв).  
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2.4. Nicknames derived from the names and surnames of the inhabitants of 

Sloviansk 

 

2.4. Відіменні та відпрізвищеві прізвиська жителівміста Слов’янськ 

 

У статті розглянуто сучасні прізвиська жителів Донецької області 

з урахуванням їх лексико-семантичної бази, емоційно-експресивного 

забарвлення, асоціативних зв’язків, структури та номінативної природи. 

Досліджено прізвиська та їх функціонування в антропонімійній мікросистемі на 

матеріалі неофіційної антропонімії м. Слов’янська. Зроблено спробу їх 

мотиваційної характеристики. Визначено найпродуктивніші форманти, які 

беруть участь у процесі творення прізвиськ.  

Власні назви людей загалом, а неофіційні найменування осіб зокрема, 

посідають важливе місце в лексичному складі мови. Адже антропонімія є 

невичерпним джерелом для вивчення й мови, і культури конкретного народу. 

Створення власного імені (офіційного та неофіційного) є одним із різновидів 

кодування історично-культурної інформації, у якому відображено об’єктивне та 

суб’єктивне, мовне й позамовне. Сучасна українська ономастика 

характеризується значною кількістю вагомих досліджень, присвячених 

специфіці власних імен (антропонімів, топонімів, космонімів, теонімів тощо). 

Антропонімія ставала предметом наукових зацікавлень низки як українських, так 

і зарубіжних дослідників. Прізвиська м. Слов’янська як складник загальної 

системи української народно-побутової антропонімії досі не були предметом 

спеціального наукового аналізу, тому поза увагою дослідників залишилися 

лексичний потенціал, структурно-семантичні особливості, мотиваційна база 

неофіційних іменувань, не розглянуто мотиви надавання та способи творення 

прізвиськ у цьому регіоні тощо. Усе це й зумовило актуальність теми 

дослідження. 

Окремим питанням народно-побутової антропонімії присвячено розвідки 

Г. Бучко [4, с. 3–14], М. Лесюка [7, с. 227–240.], Р. Осташа [9, с. 115–121.] та ін. 
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Неофіційні іменування монографічно дослідили Н. Павликівська (псевдоніми) 

[10, с. 386], Н. Фєдотова (прізвиська Луганщини) [21, с. 20], П. Чучка (прізвиська 

Закарпаття) [23, с. 987], Г. Аркушин (прізвиська північно-західної України) [15, 

с. 212], Н. Шульська (неофіційні іменування Західного Полісся) [25, с. 164], 

О. Антонюк (прізвиська Донеччини) [1, с. 296]. 

Об’єктом дослідження є сучасні індивідуальні прізвиська жителів міста 

Слов’янськ.  

Предмет вивчення – лексико-семантичні та словотвірні особливості 

індивідуальних прізвиськ. 

Прізвиська – це багатий, оригінальний матеріал, що містить інформацію про 

культуру й побут населення певної території, про традиційні способи 

виробництва, міграційні процеси, особливості суспільного устрою громади, 

спосіб мислення народу тощо. Саме тому вивчення значення прізвиськ, 

виявлення причин їх появи є важливими завданнями ономастичної науки. 

Більшість дослідників аналіз прізвиськ робить з урахуванням причин 

(мотивів) їх появи. Як зазначає О. Манченко, зв’язковою ланкою між формою та 

значенням прізвиська є мотив прізвиськової номінації [8, с. 7]. Мотив номінації 

– це екстралінгвальна причина вибору чи утворення певного власного імені для 

певного об’єкта [11, с. 87]; це комплекс причинно-наслідкових зв’язків, який по-

різному представлений в іменах різних типів і різною мірою доступний для 

спостереження та вивчення [19, с. 20, 28]. В основі мотивів прізвиськової 

номінації лежить ознака (ознаки) людини, завдяки якій вона виділяється з-поміж 

інших. О. Суперанська зауважує, що вичленування такої ознаки є вихідним 

моментом номінації, після якого слово стає власним іменем і починає своє нове 

життя [17, с. 244-245]. Якщо така ознака є підґрунтям для виникнення прізвиська, 

то її називаємо мотивувальною, або ознакоюмотивантом [20, c. 66-67]. Уже 

наприкінці ХІХ ст. дослідники, здійснюючи семантичні класифікації прізвиськ, 

звертають увагу на мотиви їх виникнення (праці М. Зубрицького, М. Сумцова, 

В. Ястребова). Так, М. Сумцов виділяє понад десять груп прізвиськ, які 

мотивуються різними ознаками людей [16, с. 404-417]. 
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Традицію поділу прізвиськ на лексико-семантичні групи продовжує 

О. Селищев. За основу своєї класифікації він бере два критерії: значення основи 

антропоніма та мотив появи прізвиська [14, с. 97-128]. Хоча поєднання таких 

критеріїв у межах однієї класифікації є не зовсім виправданим, бо перший має на 

меті схарактеризувати лексичну базу прізвиськ, а другий – пояснити причини 

появи найменувань; саме такий підхід має багато послідовників (праці 

М. Бірили, В. Ванюшечкіна, Т. Денисової, М. Дуйчака, М. Наливайко, 

Т. Федянович, Т. Чайко та ін.). 

Серед сучасних прізвиськ Донеччини виділяються такі, що мотивовані 

іменами чи прізвищами носіїв. Саме вони є предметом наших студій. 

Особливістю цих онімів є те, що найменувач, створюючи антропонім, 

відштовхується від ознаки людини, яка лежить не в екстралінгвальній площині 

(зовнішність, мовлення, поведінка тощо), а бере за основу мотивант суто 

лінгвального характеру – ім’я чи прізвище. Отже, прізвиська, що надані людям 

за їхніми іменами чи прізвищами, є лексично вмотивованими. 

Залежно від того, яка власна назва носія стала основою для його 

індивідуального прізвиська, поділяємо їх на кілька груп: а) прізвиська, 

мотивовані особовими іменами (відіменні прізвиська); б) прізвиська, мотивовані 

прізвищами (відпрізвищеві прізвиська); в) прізвиська, мотивовані прізвищем, 

ім’ям та побатькові або тільки ім’ям та побатькові. 

Відіменні прізвиська. Прізвиська такого виду мотивуються як чоловічими, 

так і жіночими іменами, наприклад: Едос – Едуард, Тося – Анатолій, Вовцо – 

Володимир, Маха, Марфа, Руся – Марія. 

У більшості випадків прізвиськами стають іменні варіанти, які є 

відхиленням від норм словотворення. Наприклад, чоловічі прізвиська: 

Степундра – Степан, Андрон – Андрій, Юрен – Юрій, Ара – Айрат, Митрадрит – 

Дмитро, Тарасня – Тарас, Масляк – Максим, Махач – Михайло, Веталь – Віталій, 

Тосян – Антон; жіночі прізвиська: Наталі, Найда – Наталія, Ліка – Лілія, Маха, 

Марфа, Руся – Марія, Сюся – Ксенія, Наха – Анастасія. Отже, іменні варіанти 

переходять у прізвиська тоді, коли є відхиленням від стандартного способу 
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іменування людини в певному колективі й набувають емоційно-оцінного 

забарвлення. 

У молодіжних колективах прізвиськами постають іменні варіанти, що 

збігаються з іншомовними іменами: Майк, Міхель – Михайло, Поул (Paul) – 

Павел, Кріс – Христина, Анастейша – Анастасія, Джулія, Жуля – Юлія, Джек – 

Євген, Деніел – Данило, Хельга – Ольга, Софіко, Софок – Софія, Ромзес – Роман. 

Такі прізвиська не відображають зовнішніх чи внутрішніх ознак носія. 

Прізвиськами можуть бути й зменшувально-пестливі іменні варіанти, що 

вийшли за межі сімейного вжитку: Саха, Саньок, Саник – Олександр, Валерик – 

Валерій, Русильдочка – Руслана, Віктоша – Вікторія, Керя – Кирило. 

Відпрізвищеві прізвиська. Усі прізвиська, утворені від прізвищ, в 

основному вживаються в шкільних колективах і виконують контактну функцію. 

З огляду на те, що прізвища бувають відіменного та відапелятивного 

походження, поділяємо їх на дві підгрупи: 1) прізвиська, мотивовані прізвищами 

відіменного походження; 2) прізвиська, мотивовані прізвищами відапелятивного 

походження. Прізвиська першої підгрупи переважно виникають через виділення 

імені, яке міститься в складі прізвища: повного: Мирон – Мироненко, Тарас – 

Тарасенко, Ємеля – Ємельяненко, Трофим – Трофимов, Агафон – Агафонов, 

Матвей – Матвеєнко, Петро – Петров, Федір – Федоров, Кондрат – 

Кондратюков, Герасим – Герасименко, Сидор – Сидоров, Пархом – Пархоменко, 

Афоня – Афанасько; розмовно-побутового варіанта імені, що був твірним для 

прізвища: Соня – Соніна, Вася – Василенко, Васильєв,Льова – Левинський, Керя 

– Кирилов, Юрець – Юрченко, Яшка – Яковлева, Захарчик – Захаров, Даня – 

Даньків, Аркаша – Аркадієва. 

Нерідко виділене з прізвища ім’я чи якась його частина ускладнюється 

суфіксами, що надають прізвиськовому найменуванню певного забарвлення: 

Мироха – Мироненко, Тимоха – Тимченко, Нікітос – Нікітін. Наші 

спостереження показують, що характеризувальна функція виявляється в цих 

прізвиськах слабко, тому їх уживають і в присутності носіїв. Помічено, що 
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негативно сприймаються жіночі прізвиська, які збігаються з чоловічими 

іменами: Вася – Василенко, Керя, Кір – Кирилова, Льова – Левинська.  

Прізвиська другої підгрупи – ті, що мотивуються прізвищами 

відапелятивного походження, різноманітніші за семантикою та способами 

виникнення. Такі найменування, крім називної, виконують функцію 

характеризувальну, тому що досить часто збігаються з апелятивами, які 

потенційно можуть слугувати основою для прізвиська. Вони мають яскраве 

емоційно-оцінне забарвлення. Носіями ці найменування можуть сприйматися як 

нейтрально, так і позитивно чи різко негативно. Наприклад: Комар – 

Крамаренко, Дробовик – Дубовик, Коваль – Ковалевський, Берег – Бережний, 

Решето – Решетняк, Ніч – Нотченко, Конопля – Коноплин, Ворона – Воронін, 

Альбінос – Альбіносов, Дубина – Піддубна, Чижик – Чижов, Смаля – Смальков, 

Пластик – Пластивничий, Риба – Рибенцев, Моня – Мокрий, Шеф – Шевцов, 

Соловей, Соловка – Соловйов, Карась – Каращук, Воробей – Воробйов, Москаль 

– Москалець, Земеля – Земляний, Капа – Капосов. Творцями цих антропонімів в 

основному є школярі. Галузь побутування окреслюється також учнівським 

середовищем, бо частково це можна пояснити тим, що в школі реалізовується 

офіційна комунікація, для якої характерне вживання прізвища в процесі 

звернення вчителя до учня, у розмові між самими учнями, якщо в класі є діти з 

однаковими іменами. Саме тому, щоб уникнути офіційності в спілкуванні, 

виділити ровесника з-поміж інших, дати йому влучну характеристику – від 

прізвища, яке завжди “на слуху”, починають утворюватися прізвиська. 

Найчастіше ці прізвиська творяться на основі асоціацій – зв’язку “між окремими 

нервово-психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, унаслідок якого 

одне уявлення, почуття тощо викликає інше” [5, с. 26]. Словесні асоціації можуть 

виникати тоді, коли між словом-стимулом (прізвищем) та словом-відповіддю 

(прізвиськом) установлюється зв’язок: а) смислової синонімії; б) смислової 

антонімії; в) співзвучності чи рими; г) родо-видовий (“вищий – нижчий”); д) 

синекдохічний (“частина – ціле”, “ціле – частина”) [22, с. 194]. 
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Відпрізвищеві прізвиська виникають на основі лексичних асоціацій, що 

полягає в наявності семантичного зв’язку між словом-стимулом та словом-

відповіддю, унаслідок якого прізвиськом стає лексема, яка пов’язана з прізвищем 

за значенням. У прізвиськах можуть реалізовуватись різнотипні лексичні 

асоціації, що виникли внаслідок зв’язку зі словами апелятивної лексики. Ми 

виділяємо відношення смислової синонімії: Травка – Затравкін, Коврик – 

Ковардинов, Рюмка – Кружковська, Ципльонкін – Куркін, Чужий – Ненашев, 

Гризлі – Медведєва, Муха – Оводов, Булка – Бублик, Каша – Гречко, Овсянников, 

Солодкий – Медовий, КіньТроянський – Троян, Яйцо – Яцура. 

Помітною особливістю під час установлення смислових синонімічних 

відношень є міжмовні асоціації. Так, твірне слово українського прізвища 

асоціюється зі словами російської та англійської мов: Шустрий – Прудкий, Фокс 

– Лисиця, Фрост – Мороз.  

Спосіб усічення. Цей спосіб є дуже давнім і продуктивним під час творення 

антропонімів. П. Чучка відзначає, що здебільшого усічення є реакцією на 

громіздкі й незручні запозичення та свої первинні утворення чи новіші деривати 

[24, с. 180]. Творення прізвиськ способом усічення дослідники кваліфікують по-

різному. Так, П. Поротников називає цей спосіб абревіацією [12, с. 73]. 

В. Чабаненко кваліфікує його як спосіб функціональної морфемно-семантичної 

транспозиції, при якому прізвиськом стає окрема морфема прізвища – корінь, 

суфікс, префікс [13, с. 8]. У процесі утворення прізвиськ таким способом може 

піддаватися усіченню епонім прізвища чи все прізвище без урахування 

словотвірних зв’язків. Крім того, усічення може супроводжуватися ще й 

додатковими словотвірними актами. Зважаючи на це, О. Бороніна виділяє кілька 

різновидів усічення: а) “чисте” усічення без додавання будь-якого афікса; б) 

усічення з додаванням афікса -а; в) усічення з додаванням інших суфіксів [3, 

с. 113]. Результатом цього способу завжди є “кількісні зміни в морфемному 

складі слова й нові емоційні відтінки” [24, с. 180]. В антропоніміконі 

м. Слов'янська активніше утворюються індивідуальні прізвиська за допомогою 

чистого усічення. При цьому переважно піддається усіченню фінальна частина 
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твірного слова. Серед них виділяються дві групи: 1) прізвиська на -а (-я):Безка – 

Безкаравайна, Румя – Румянцев, Петра – Петросян, Печа – Печняков, Сіпа – 

Осипенко, Крава – Кравченко, Масля – Маслениченко, Рева – Ревякіна, Свічка – 

Свічкарьов, Сурма – Сурмашева, Гарба – Гарбосенко, Чиба – Чиботорьов, Вишня 

– Вишнякова, Бурда – Бурденко, Лаба – Лобачова, Беса – Бессонов, Куля – 

Куликов, Кеца – Кеценко, Гороба – Горобець, Кутя – Кутейко, Балда – 

Балдаєвський, Апозя – Апозьянц, Дуда – Дудник, Буга – Бугайцев, Сава – 

Савченко, Шиба – Шибалов; 2) прізвиська на приголосний:Кант – Кантєєва, 

Черноус – Черноусенко, Хлуд – Хлудов, Євень – Євененко, Мірошник – 

Мірошниченко, Малюк – Малюченко, Мощь – Мощенко, Щавель – Щавелев, 

Мост – Мостовая, Беляш – Беляшенко, Бакай – Бакайченко,Гончар – 

Гончаренко, Ричаг – Ричагов, Бобр – Бобров, Беб – Бебін, Кацо – Кацопилєв, 

Шип – Шипилов, Мухоїд – Мухоїдова, Нос – Носачова, Мельник – Мельников, 

Макар – Макаренко, Глаз – Глазунова, Москаль – Москальченко, Кот – Котов, 

Кол – Колода, Ампел – Ампелогов, Султан – Султанов, Богатир – Богатирьов, 

Фрукт – Фруктова, Куст – Кустова, Єнот – Єноторева, Гриб – Грибчатов, Невод 

– Неводов, Нос – Носенко, Сакир – Сакирова, Ландиш – Ландишев, Хвост – 

Хвостова, Ліс – Лісогор, Мамед – Мамедов, Кулеш – Кулешова, Корсак – 

Корсаков, Конан – Кононенко, Агул – Агулов, Химич – Химичев, Лобан – 

Лобанов, Мещер – Мещеряков, Крас – Красовський, Стар – Старков, Дрон – 

Дронов, Толкач – Толкачова, Цел – Целовальник, Версан – Версанов, Шиш – 

Шишов, Лит – Литвинцев, Яник – Янкович, Слищ – Слищенко, Нечип – 

Нечипоренко, Кушлак – Кушлаков, Пень – Пеньщиков, Олень – Оленченко, 

Стеш – Стешенко, Тищ – Тищенко, Кумир – Сейкумиров, Верб – Вербицький, 

Дрон – Дронов, Шакал – Шакалець, Базик – Базилевич, Руд – Руденко, Дуб – 

Дубовик, Бес – Бессонов, Клем – Клеменков, Вавіл – Вавилов, Бег – Бегінін, 

Пряник – Пряников, Табак – Табаков, Богомол – Богомолов, Татар – Татаренко, 

Мороз – Морозов, Кисель – Кисельов, Коваль – Ковальов, Богомол – 

Богомольський.  



 

103 

Активно функціонують також прізвиська, які виникають під час помилкової 

вимови прізвища носія: Шамрай – Міхей, Бебух – Бобух, Шалімов – Шаламов, 

Лисий – Лисков, Буравченко – Кравченко, Поддушний, Подгрудний – 

Подгрушний, Гранатка – Гарнатка, Стьопкіна – Стьожкіна, Солонка – Соломка, 

Небрітенко – Небратенко, Федорук, Федурко – Федорчук, Рублик – 

Врубльовська, Макарона – Макарова, Пітюлін – Путілін, Паршивцева – 

Паршинцева, Пилич – Пилкін, Махаєв – Михеєв, Черепеч – Перепеч, Чудикова – 

Чудинова, Чубайс – Чунарьов, Пузиков – Пуздриков, Полуп’янов – Полуянов, 

Мосяк – Мосяж, Гусинов – Русинов, Шостак – Шостка, Тупікова – Тунікова, 

Томох – Томах, Бенька – Бень, Рачик – Рвачов, Карнаїд – Карнаух, Коненко – 

Кононенко, Маслик – Маслій, Завадський – Завацький, Кордончик – Кордонець, 

Папірус – Пірус, Гречка – Гречко, Казанова – Казанцева, Садченко – Савченко, 

Краник – Крайнов, Спешич – Спевич, Чепурненко – Нечепуренко, Майдадар – 

Майдадиров, Дробовик – Дубовик. 

Мотивація утворення прізвиськ від прізвищ, імен та по батькові 

простежується в таких прикладах: Валя Вася – Валентина Василівна, Тася Вася – 

Таїсія Василівна, Саша Коля – Олександр Миколайович, Толя Валя – Титова 

Галина Валентинівна, (за допомогою часткового скорочення власних імен); 

Мідія Лихайловна – Лідія Михайлівна, Стакан Стаканич – Степан Степанович, 

Горила Бланка – Галина Павлівна, Ваня Тарасов – Іванов Тарас, Галина 

Галимовна – Галина Іванівна, Вана Банановна – Анна Іванівна (за допомогою 

повної чи часткової заміни слів). 

Завдяки високій культурологічній та експресивній ємності власних назв 

вони стають основою творення прізвиськ без структурних змін. 

Найпоширенішою є така схема: від назв політичних діячів, відомих людей: 

Крупская – Надія Константинівна, Чапаєв – Василій Іванович, Гагарін – Юрій 

Олексійович, Єльцин – Борис Миколайович, Пушкін – Олександр Сергійович. 

В основі перенесення лежить ідентичність імені та по батькові. 

Абревіація – це різновид морфологічного способу словотворення, при якому 

похідне слово утворюється через поєднання усічених відрізків слів, що входять 
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до певного словосполучення [6, с. 129]. Г. Аркушин зауважує, що абревіація не 

властива народному словотвору, але прізвиська таким способом утворюються 

регулярно [2, с. 7]. Сучасні прізвиська-абревіатури м. Слов’янська виникають на 

основі усічених компонентів таких сполук: особове ім’я + ім’я по батькові і 

особове ім’я + ім’я по батькові + прізвище. Поділяємо їх на такі структурні типи: 

1) прізвиська-абревіатури ініціального типу з двома підтипами: а) утворення із 

назв початкових букв слів: еСеС – Світлана Сергіївна, LG – Леонід Григорович, 

ІА – Ірина Анатоліївна, Є.Б. – Олена Борисівна, ЄКП – Єкатерина Павлівна, 

В.В. – Віктор Вікторович, ВГ – Василь Говрі, ДТП – Дзюба Тетяна Петрівна; 

б) утворення із сполучень початкових звуків слів: СЛоН – Степанов Леонід 

Назарович, МТиВи – Малюк Тетяна Володимирівна, МЕЛ – Мельник Євген 

Леонідович; 2) прізвиська-абревіатури із сполучень початкових частин слів 

(“складові”, “уламкові”): ВАПА – Валентина Павлівна, Галіфе – Галина 

Федорівна, Юрген – Юрій Геннадійович, Ларфьо – Лариса Федорівна, ДаОр – 

Даша Орлова, АсВас – Ася Васильєва. 

Отже, відіменні та відпрізвищеві прізвиська є доволі активним засобом 

номінації людини в неофіційній галузі спілкування. Вони побутують переважно 

в молодіжному середовищі й виконують як суто ідентифікаційну, так і 

характеризувальну функцію, бо можуть набувати емоційно-оцінного 

забарвлення. Перспективними є подальші мовознавчі студії, спрямовані на 

виявлення специфіки функціонування таких прізвиськ як елементів 

комунікативного акту, зокрема, їх місця в антропоніміконі різних вікових груп 

людей, особливостей використання під час звернення, залежності їх вживання 

від рівня культури комунікантів, норм мовленнєвого етикету тощо. 
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2.5. Methods and peculiarities of translation of certain groups of proper names 

and brands 

 

2.5. Методи й особливості перекладу деяких груп власних назв і брендів 

 

Наразі міжнародні відносини відіграють важливу роль у будь-якій галузі 

діяльності людини, й одними з найважливіших елементів цих відносин є власні 

назви й імена, які становлять значну частину словникового складу української 

мови. До цієї групи належать імена брендів різних товарів і компаній. 

Використовуючи щодня іншомовні імена й назви в українських текстах, і з 

причини відсутності довідників і словників, які пропонували б точний варіант 

написання, спеціалісти задаються питанням, як саме перекладати назви власні 

назви, назви брендів, і змушені пропонувати власні варіанти. Для правильного 

написання й вимови іншомовних онімів слід дотримуватись відповідних правил 

і принципів (хоча не кожне ім’я може перекладатися на іншу мову відповідно до 

встановлених правил). 

Є декілька способів передачі власних імен: транслітерація; транскрипція; 

транспозиція; калькування. 

Транслітерація – формальне побуквене відтворення вихідної лексичної 

одиниці за допомогою алфавіту перекладної мови, буквена імітація форми 

вихідного слова, при якому вихідне слово в перекладному тексті наявне у формі, 

пристосованої до вимовних характеристик перекладацької мови. 

Транслітерація часто застосовується при створенні бібліографічних 

показчиків та при організації каталогів. Про транслітерацію говорять тоді, коли 

мови покеровуються різноманітними графічними системами (наприклад, 

англійська, українська, вірменська, грецька, грузинська), але літери (або графічні 

одиниці) цих мов можна поставити в якусь відповідність одну до одної, і згідно 

з цим відбувається міжмовна передача власних назв. Оскільки, наприклад, 

латина, грецький алфавіт і кирилиця мають спільну основу, то більшість літер 
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цих двох абеток можуть бути поставлені відповідно одна до одної з урахуванням 

тих звуків, які вони регулярно позначають. 

Транслітерація має як переваги, так і недоліки. Переваги очевидні – 

писемний варіант назви не спотворюється, його носій має універсальну, 

незалежну від мови ідентифікацію. Іноді важко відновити вихідну форму 

іншомовного імені чи прізвища, наданого в українській транскрипції, тобто з 

орієнтацією на звучання, а не написання імені (наприклад, Юнг – Young чи Jung, 

Лі – Leigh, Lee чи Li?). При транслітерації ще більшою мірою, ніж при наявному 

перенесенні, запозичена мова нав’язує назві вимову за власними правилами. 

Особливо яскраво ця тенденція виявляється стосовно античних та інших 

історико-міфологічних імен, читання яких у західноєвропейських мовах майже 

стовідсотково слідує правилам донорської мови. Наприклад, англійською 

Афродіта (Aphrodite) [afr`daiti]. 

Наразі транслітерація в чистому вигляді в східнослов’янській мовленнєвій 

практиці не використовується. 

Припустимою та й такою, що реально має місце, є практика прямого 

перенесення імен, тобто написання їх латинськими літерами. Пряме перенесення 

дуже мало практикувалося в 20-х–80-х рр. ХХ ст., але іноді це допускалося в 

спеціальних наукових текстах, зокрема й медичних. Наприклад, писалося: «Як 

зазначав Freudу праці…». Із кінця минулого століття практика прямого 

перенесення стала поширюватися ширше. При запозиченні онімів їхня передача 

може орієнтуватися також на письмову (графічну) форму.Недолік практики 

прямого перенесення полягає в тому, що люди, які розмовляють іншою мовою, 

часто не можуть визначити за написаним, як вимовляється іншомовна власна 

назва. Передаючи власну назву в незмінній формі, носії мови-донора нерідко 

нав’язують вимову, відповідну до правил читання їхньою рідною мовою. 

Наприклад, французи вимовляють ім’я Моцарта (Mozart) так, якщо б це було 

французьке найменування, – [mozar]. В англійській мові вимова німецького 

оніма Munchhausen (Мюнхгаузен) звучить як [mʌn’ʃo:zn]. 
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У цілому більшість власних назв передається в наш час за допомогою 

графіки, тобто засобом транскрипції. Хоча й оніми призначені ідентифікувати 

предмет у будь-якій ситуації та будь-якому мовному колективі, їм у більшості 

випадків властива національно-мовленнєва приналежність. Транскрипція – 

формальне пофонемне відтворення вихідної лексичної одиниці за допомогою 

фонем перекладацької мови, фонетична імітація вихідного слова. 

У кожному мовному колективі є особи, які мають іншу національну 

приналежність. При передачі іншою мовою виникає питання: наскільки ці імена 

зберегли своєрідність тієї мови, з якої походять? Англійський лікар та 

лексикограф Peter Mark Roget все життя прожив в Англії, але успадкував від 

батьків-французів прізвище, яке вимовляється [Роже]. Англійці також 

вимовляють це прізвище на французький манер, але зі властивими їхній вимові 

особливостями: [roujei]. Якби ми вирішили вимовити це прізвище так, як воно 

вимовляється в англомовних країнах, то було б [Роужей]. Але оскільки навіть в 

англомовному середовищі це прізвище відчувається як французьке, то й 

східнослов’янськими мовами його слід передавати за правилами практичної 

транскрипції французької мови, тобто Роже. 

Транскрибовані власні назви поряд з іншими реаліями є тими незначними 

елементами перекладу, які зберігають певну національну своєрідність у своїй 

словесній звуковій формі. Наприклад, іспанське слово, навіть написане 

кирилицею, залишається іспанським і не втрачає свого національного колориту. 

Іспанські імена Nicholas, Andres або Ana, зовсім схожі на Миколу, Андрія та 

Анну, не стають слов'янськими під пером перекладача, а передаються як Ніколас, 

Андрес та Ана. При перекладі з російської мови слід уважно ставитися до назв 

іншомовного походження, які транскрибовані російською; при цьому слід 

намагатися відновити орфографію назви тією мовою, з якої вона походить. 

Проблема національно-мовної приналежності пов’язана також з античною 

та біблійною етимологією імен. Носії сучасних онімів можуть за асоціацією 

порівнюватися зі своїми тезками в історії та міфології. Виникає дилема: 

орієнтуватися на сучасну форму імені у вихідній мові (наприклад, Ілайджа, Рут, 
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Хейгар) або на його історичний чи міфологічний прототип у тому вигляді, у 

якому він зафіксований на мові перекладу (відповідно Ілія, Руф, Агар)? 

Відповідально слід підходити до англомовних текстів, у яких наявні європейські 

власні назви неанглійського походження. У цьому випадку при передачі назв не 

діють правила англо-української транскрипції: потрібно враховувати правила 

практичної транскрипції з мови оригіналу. В українській мові досить широко 

розповсюдились неправильні з боку правил транскрипції східних мов варіанти 

назв японських та корейських корпорацій: Toshiba– Тошиба (правильно Тосіба), 

Hitachi – Хітачі (правильно Хітаті), Samsung – Самсунг (правильно Самсон), 

Hundai – Хюндай (правильно Хьонде) тощо. На жаль, ці лінгвістичні некоректні 

назви вже прийняті й самими цими компаніями на ринках пострадянського 

простору, тому доводиться вважати їх уже сталими «традиційними» 

відповідниками та використовувати й надалі. 

Практична транскрипція є засобом введення слів однієї мови до тексту іншої 

з приблизним збереженням звукового виду цих слів. Неминуча приблизність 

практичної транскрипції – наслідок розбіжності низки фонем у різних мовах. 

Практичну транскрипцію слід відрізняти, з одного боку, від перекладу та, з 

іншого боку, від транслітерації. Загальним для транскрипції, перекладу та 

транслітерації є те, що вони слугують засобами передачі слів із будь-якої мови 

до мови-донора; різниця постає в засобах, що використовуються для цієї 

передачі. 

Транскрипція власних назв з англійської мови нерідко являє значні 

труднощі у зв’язку з низкою обставин: по-перше, причиною транскрипційних 

складнощів є те, що історичний розвиток англійської орфографії призвів до її 

значної розбіжності з вимовою, до значної кількості невимовних та вимовних у 

різних словах по-різному букв та буквосполучень. Крім того, відмінною рисою 

англійської орфографії й передусім орфографії власних назв, є нерідке засвоєння 

іншомовних буквосполучень із повним або частковим збереженням 

особливостей їх вимови; друга складність, що є суттєвою для транскрипції 

англійських онімів – відсутність в українській мові певних фонем, наявних в 
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англійській. Наприклад, фонеми [Ɵ] і [ð], представлені буквосполученням th; 

відсутність в українській мові фонематичного протиставлення довгих та 

коротких голосних, фонеми [ʌ] тощо; по-третє, імена можуть мати різну вимову 

в різних англомовних країнах. Відомо, наприклад, що англійська літера «а» в тій 

самій позиції, де в південно-англійській вимові вона відповідає вимові [a:], 

наприклад, last, у певних діалектах на півночі Англії, в Австралії чи на півдні 

США і вимовляється як [ʌ]. Очевидно, що в багатьох випадках не можна 

ігнорувати особливості вимови географічних назв місцевими жителями, 

особливості вимови власних імен носіями цих імен у більшості англомовних 

країн, де мають місце нерідко пов’язані з нею різновиди американської (у США 

й Канаді), австралійської та ін. вимови. Наприклад, топонім Wrath зазвичай 

вимовляється англійцями як [roƟ], але в Шотландії він (топонім) вимовляється 

як [ra:Ɵ], іноді ця вимова імітується англійцями у вигляді [ra:Ɵ] або [rʌƟ], 

загальну назву bus англійці вимовляють [bʌs], а шотландці − [bus]; по-четверте, 

що є швидше правилом, а не винятком таке становище, коли до транскрипта 

потрапляє англійська власна назва в її графічній формі, без фонетичної 

транскрипції або спеціальних указівок на вимову. У таких випадках, особливо 

якщо до складу власної назви входять сполучення, вимова яких може бути 

різною, бажано уточнити читання імені за будь-якими спеціальними 

довідниками, серед яких можна навести, наприклад, список прізвищ із 

транскрипцією в словнику Уебстера. 

Суттєвим відхиленням прийнятої східнослов’янської транскрипції від 

англійського оригіналу може бути перестановка наголосу в імені на інший склад 

(Arnold [a:nld] – Арнольд). Наголос при цьому в східнослов’янській транскрипції 

чи традиційній передачі рухається зазвичай за напрямком до кінця слова, 

наприклад, Agatha – Агата. Низка англійських власних імен, поряд із 

правильною транскрипційною, має й чисто традиційну передачу. До цієї 

передачі слід вдаватися, зокрема, при перекладі архаїчних текстів, а також тоді, 

коли немає впевненості, що рідна мова носія транскрибованого імені – 

англійська. Отже, деякі англійські імена при запозиченні до української мови 
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ніби розщеплюють на два варіанти – традиційний та транскрипційний, або ж 

традиційний та менш традиційний. Наприклад, ім’я Antony транскрибується як 

Ентоні, але може передаватися також через Антоні чи Антоній. Транскрипція 

іншомовних імен часто призводить до появи не властивих східнослов’янським 

мовам звуко- та буквосполучень (наприклад: йо, уе, жю, іе, ця) – це часто робить 

їх вимову складною. Ось чому при передачі імен можливі деякі відступи від 

загальних правил транскрипції, спрямовані на більш зручну вимову імені в мові-

донорі, особливо якщо цього потребує характер тексту, який перекладають. 

Крім того, можливі звукосполучення, що викликають у мові-донорі 

небажані асоціації з лексикою зниженого регістру, включаючи вульгаризми та 

лайливі слова. У цьому випадку кращими видаються варіанти, що відступають 

від фонетичного принципу чи регулярних правил транскрипції. Це стосується, 

наприклад, передачі початкового складу her- в англійських та німецьких іменах 

Herbert, Hermann, Hermione тощо. У російській мові давно склалася традиція 

транскрибувати їх, не використовуючи літеру «х», щоб не створювати 

неприємних звукосполучень. Замість неї вживається літера «г»: Герберт, Герман, 

Герміона. 

Міжкультурні та міжмовні контакти мають багатовікову історію. Імена та 

назви давно запозичуються з однієї мови до іншої, зазначаючи найрізноманітніші 

спотворень чи змінюючи свій вигляд у процесі розвитку й трансформації мов. 

При співставленні багатьох власних назв, що позначають одні й ті самі предмети 

в різних мовах, можна помітити, як вони не схожі: навіть у межах однієї країни 

можуть існувати різні варіанти одних і тих самих назв. Наприклад, у Швейцарії, 

де офіційними є чотири мови: німецька, французька, італійська та 

ретороманська, існують дублети назв міст: Сьєр – Sierre та Siders тощо. 

Окрім транскрипції та транслітерації, у практиці запозичення та передачі 

імен спостерігається ще один маловивчений принцип – принцип етимологічної 

відповідності або транспозиції.  

Транспозиція – принцип етимологічної відповідності, який полягає в тому, 

що власні назви в різних мовах, які відрізняються за формою, не мають спільного 
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лінгвістичного походження, використовуються для передачі одна одної. В одних 

випадках транспозиція застосовується регулярно, в інших – епізодично, що 

можна пояснити на прикладі трьох близькоспоріднених слов’янських мовах. На 

відміну, наприклад, від західноєвропейських мов, де практикується 

транслітерація, одне й те саме ім’я чи назва має різну вимову та написання в 

українській, білоруській та російській мовах. Як відомо, у національних 

республіках Радянського Союзу титульна сторінка паспорта дублювалася двома 

мовами – російською (мова міжнаціонального спілкування) та офіційною мовою 

союзної республіки. При порівнянні запису на двох сторінках паспорта можна 

було побачити, що, наприклад, прізвище Єрмолова білоруською пишеться 

Ярмолава, ім’я Валентина як Валянцина, російські імена Николай, Михаил, 

Алексей, Павел українською мають вид Микола, Mихайлo, Олексій, Павло тощо. 

Принцип транспозиції використовується також в україно-англійських 

відповідниках, однак уже в особливих випадках, і стосується він насамперед 

історичних та біблійних імен, а також імен монархів. Здавна склалась така 

практика перекладу: імена монархів та релігійних діячів передаються, як 

правило, за методом транспозиції: король James повинен українською 

перекладатися не Джеймс, а Іаков. Папа римський носить українською ім’я Іоанн 

Павло, а не Джон Пол чи Джованні Паоло. 

Поряд із перекладацькою транслітерацією для мовних одиниць, які не 

мають безпосереднього відповідника в мові, на яку перекладають, іноді 

застосовується калькування. Калькування – відтворення не звукового, а 

комбінаторного складу слова чи словосполучення, коли складові слова 

(морфеми) або фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами 

перекладацької мови. Калькування як перекладацький прийом слугує підґрунтям 

для більшості різного роду запозичень при міжкультурній комунікації в тих 

випадках, коли транслітерація була чомусь неприйнятною з естетичних, 

змістових чи інших міркувань. 

На відміну від транскрипції, калькування не завжди буває простою 

механічною операцією перенесення вихідної форми на перекладацьку мову; 
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частіше доводиться використовувати деякі трансформації. Насамперед це 

стосується змін відмінкових форм, кількості слів у словосполученнях, афіксів, 

порядку слів, морфологічного чи синтаксичного статусу слів тощо. Наприклад, 

англійське слово skinheads калькується зі змінами як семантичного значення 

слова skin, так і із загальною трансформацією – бритоголові; англійський вираз 

two-thirdsmajority потребує як морфологічної, так і синтаксичної трансформації, 

залишаючись калькою в українській та російській мовах – більшість у дві 

третини (голосів). Деякі афікси в англійській мові відповідають самостійній 

ознаці, яка виражається прикметником в українській мові, що також включає 

необхідні трансформації в процес калькування, наприклад: неправильний 

розподіл затрат – maldistributionofcosts; неоподаткований прибуток – non-

taxableincome. Калькуванню зазвичай підлягають терміни, широко вживані слова 

та словосполучення: Зимовий палац – Winter Palace, Білий дім – White House; 

назви художніх творів: «Біла гвардія» – The White Guard, «Над гніздом зозулі» – 

Over the Cuckoo’s Nest; назви політичних партій та рухів: Демократична партія – 

the Democratic Party; історичні події: навала Бату-Хана – the invasion of Batu-

Khan; або вирази: плоди просвіти – the Fruits of the Enlightenment тощо. 

У деяких випадках щодо історичних подій та періодів чи культових об’єктів 

діють декілька паралельних відповідників, наприклад, дві різні кальки чи кальки 

й транскрипція: смутні часи – the period of unrest чи the Time of Trouble, 

Успенський собор – Uspensky Sobor чи the Cathedral of the Assumption, 

розкольники-старовіри – raskolniki чи Old Believers. Титул великого князя 

Київської Русі взагалі перекладається в різних джерелах, принаймні, трьома 

різними варіантами: великий князь Київський – the Kievan Grand Duke, the Great 

Prince of Kiev, Kiev Grand Prince. Географічні назви гір, озер, морів тощо 

перекладаються шляхом калькування, якщо вони містять «перекладні» 

компоненти: Берег Слонової кістки – Ivory Coast, Солоне озеро – the Salt Lake, 

Чорне море – the Black Sea. Якщо ж до назви входять слова, значення яких забуте 

чи з якихось причин не може бути перекладеним, уживається змішаний спосіб, 
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коли частина назви перекладається транскрипцією, проте в цілому зберігається 

принцип калькування: Ладозьке озеро – Lake Ladoga, ріка Дарт – River Dart. 

Вибір калькування, транслітерації чи змішаного способу часто задається 

словником, проте є випадки, пов’язані з історико-культурними іменами, 

рідковживаними географічними назвами, новими термінами, що потребують 

самостійного вибору перекладача.  

Ось декілька міркувань, які можуть допомогти сформулювати 

перекладацьку позицію: по-перше, вибір на користь точності (буквальності) 

перекладу не завжди буває найбільш вдалим, бо внаслідок цього складається 

надто незручне для сприйняття слово – це нерідко трапляється при дослівному 

калькуванні (наприклад, переклад Лондонський Тауер є кращим, ніж Тауер 

Лондона, хоча за структурою останній ближче до вихідної одиниці). По-друге, 

калькування нерідко стає більш кращим способом перекладу, ніж транскрипція, 

бо внаслідок транскрипції створюються незручні для читання слова, які не мають 

змісту мовою перекладу. Якщо транскрипції взагалі не вдається уникнути, то її, 

як правило, поєднують із калькованою формою, що часто зустрічається при 

перекладі імен-прізвиськ. Специфічним ускладненням при використанні цього 

способу є необхідність розгортання чи згортання вихідної структури, тобто 

залучення до неї додаткових елементів або скорочення вихідних елементів: Юрій 

Довгорукий – Yury the Long Hands. 

У цілому можна констатувати, що вибір тієї чи тієї можливості передачі 

власних назв, які зберігають певну семантику, обумовлюється традицією, яку не 

можуть не враховувати перекладачі навіть у тих випадках, коли вони 

зустрічаються з вигаданими іменами чи прізвиськами, хоча тут коливання значно 

частіші. 
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2.6.  Phraseological semantics as a factor of expression of  mental features of 

 the people (on the material of the Ukrainian and Polish languages) 

 

2.6. Фразеологічна семантика як чинник увиразнення ментальних 

 особливостей народу (на матеріалі української та польської мов) 

 

У мові кожного народу відтворюються особливості його світосприйняття й 

фіксуються його духовні надбання. Через посередництво мови людина, пізнаючи 

навколишній світ, висловлює своє ставлення до нього й кодує найважливіші 

понятійні категорії, зокрема, у лаконічних словесних формулах, які ми 

кваліфікуємо фразеологічними одиницями. 

Фразеологія кожної національної мови є особливим способом вираження 

ментальних пріоритетів народу-носія тої чи тої мови. У семантиці 

фразеологічних одиниць, які активно функціонують у живому мовленні, 

закодовано різні сентенції, викликані потребою мислення та прагненням людини 

зафіксувати важливі життєві цінності. 

 У працях дослідників фразеології (Я. Барана, М. Демського, 

М. Русанівського, О. Сушко та ін.) приділено увагу дослідженню 

фразеологічних одиниць, що містять у своїй семантиці заряд експресії та 

емоційної конотації. 

Помітний інтерес дослідників (В. Жайворонока, В. Ужченка, Л. Скрипник) 

викликає фразеологічне забарвлення народно-побутового мовлення, що 

дозволяє краще пізнати особливості окремого народу, специфіку його 

світосприйняття, які передаються через експресивність, закладену в основу 

фразеологічної думки. 

Я. А. Баран зазначив, що фразеологізм – це «віртуальний знак мови на 

зразок словосполучення і речення з повним або частковим переосмисленням 

компонентів, призначення якого – вираження номінативно-експресивної 

функції» [1, с.77].  
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Важливий об’єкт досліджень для мовознавчої науки становить стилістика 

як галузь мовознавства, яка вивчає способи використання мовних одиниць і 

категорій у різних функціональних стилях, а також мовно-стильову підсистему 

літературної мови в її сучасному стані та діахронії. 

Стилістична структура мови виявляється в тому, що слова утворюють групи 

за якимось окремим відтінком. Це можуть бути слова високі, нейтральні, 

фамільярні, знижені, грубі, офіційні. 

Стилістика розглядає способи добору, поєднання та використання мовних 

одиниць для створення певного стилістичного колориту. Добір певних мовних 

засобів ураховує мету, завдання, ситуації спілкування, рольові та соціальні 

ознаки його учасників. 

Н. В. Ботвина висловила думку про те, що залежно від практичної мети, 

місця та предмета висловлювання мовець добирає з національної мовної системи 

слова, а також прийоми їх використання в мовленнєвій практиці. Сукупність 

«лексичних, фразеологічних, морфологічних і синтаксичних засобів, що 

використовуються для реалізації функції мови в певній формі та сфері взаємин 

мовців», на думку дослідниці, становить поняття функціонального стилю [2, 

с. 34]. 

Особливої актуальності в сучасному мовознавстві набуває проблема 

вивчення фразеології в рамках окремого функціонального стилю. Фразеологічні 

засоби мови, як правило, важко доступні для перекладу, є квінтесенцією її 

національної специфіки, вираженням національної ментальності. Окремої уваги 

заслуговує дослідження фразеологізмів із погляду стилістики, адже вони 

набагато виразніше, ніж окремі слова, постають у різностильових текстах. 

Оскільки функціональний стиль – доволі широке поняття, тому його 

виділення повинне обумовлюється специфічними чинниками: суспільною 

функцією мови, конкретною мовленнєвою ситуацією та добором мовних засобів, 

найхарактерніших для цієї мовленнєвої ситуації. Складність і різноплановість 

поняття функціонального стилю зумовлює низку підходів до встановлення 

системи функціональних стилів у національній мові. У пропонованій праці 
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розглянуто виділення стилів у сучасній українській літературній мові в умовах 

виявлення можливості послуговування їхніми виражальними засобами в інших 

мовах. 

У наукових студіях усе активніше розглядається стилістичне значення 

фразеологічної одиниці, бо фразеологізм містить лексико-граматичне значення, 

значення оцінки та експресивно-емоційні елементи, а це означає, що стилістичне 

значення фразеологічної одиниці є необхідним і важливим компонентом у 

вивченні моделювання картини світу окремим народом. 

Зважаючи на те, що кожен функціональний стиль української мови має свою 

структуру, яка зумовлена існуванням різних типових ситуацій спілкування в 

певній галузі діяльності,наш дослідницький інтерес викликає розмовно-

побутова фразеологія в контексті міжнаціонального спілкування, адже, з одного 

боку, цей аспект не має повного й загальновизнаного вивчення в науці про мову, 

а з другого, – уможливлює студіювання за допомогою семантики образного 

вислову ментальних особливостей окремого народу-нації. 

Фразеологічна система кожної національної мови доповнює картину світу 

особливими смислами пізнання довкілля. На думку А. Вежбицької, важливим 

для дослідження мовної картини світу є розуміння того, що мови є 

неоднорідними за характером своєї лексики, вони відрізняються одна від одної 

мірою детальності розроблення не тільки назв певних реалій, а й цілком 

абстрактних семантичних полів.  

У кожній мові є «культуроспецифічні» слова, які відображають минулий 

досвід соціуму стосовно дій і роздумів про навколишній світ певними 

способами. Як зазначає дослідниця, рідна мова впливає на концептуальний 

погляд особистості, а тому людям, які володіють кількома мовами, відомо, що 

мова й спосіб мислення перебувають між собою в певному взаємозв’язку [35]. 

Кожна мова, послуговуючись специфічними інструментами 

концептоутворення, формує власну самобутню картину світу, яка по суті 

становить основу національної культури. З огляду на це концептуальний аналіз 

передбачає охоплення всього комплексу культурно-психологічних, побутово-
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етнографічних, соціально-економічних чинників, якими визначається 

концептуалізація світу. 

Концептуалізація та членування світу невід’ємні від мови. Мова – не лише 

складний витвір національної самосвідомості, а водночас і потужний інструмент 

її формування. Простори мови є невичерпними, вони розкриваються як певний 

континуум смислу й викликають постійне захоплення людини своєю чіткою 

впорядкованістю, а також зумовлюють намагання проникнути у свої глибини. У 

мові втілюється й національний характер, і національна ідея, і національні 

ідеали, які певною мірою можуть розглядатися в традиційних символах окремого 

народу. 

Картина світу, створена засобами мови, допомагає усвідомити народу його 

власне буття, а також збагнути своєрідність інших народів. Із огляду на це можна 

говорити, що картина світу є невід’ємною частиною національно-світоглядної 

самоідентифікації народу. 

Мовна картина світу виявляє себе не лише на лексичному рівні, а й на 

фонетичному (зокрема, у специфіці звуконаслідувальних та звукосимволічних 

утворень) та граматичному. У нашому дослідженні розглянуто ще один рівень 

мови – фразеологічний. Його одиниці, зокрема, для розмовно-побутового 

спілкування, є одним із засобів вияву повноти картини соціального світу, 

оскільки ввжаються природними носіями сконцентрованого вираження народом 

соціального світосприйняття,  

Національно-світоглядна ідеологія пронизує всю мовну систему, 

невід’ємним складником якої є фразеологія. На думку окремих дослідників, 

зокрема О.О. Павлюк, «фразеологічні одиниці якнайкраще передають досвід, 

психологію та культуру народу – носія мови» [4, с.104]. 

Значення, які виражаються фразеологізмами, відтворюють певну систему 

поглядів, своєрідну народну філософію, яка сприймається зрозуміло для всіх 

носіїв мови. 
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Фразеологічні одиниці розмовно-побутового стилю значною мірою 

відтворюють національне світобачення, зокрема, розуміння філософських 

категорій добра і зла. 

Характерною ознакою фразеологічних висловів є їх двобічна природа, суть 

якої полягає в тому, що всі вони мають план вираження (звукову оболонку) і план 

змісту (смисл, ідея, значущість). Зрозуміло, що план вираження в кожній мові 

свій, а план змісту дозволяє вивчати ментальні особливості носіїв тої чи тої мови. 

У пропонованій розвідці увагу приділено вивченню плану змісту 

фразеологізмів розмовно-побутового стилю української та польської мов, 

оскільки побутові фразеологічні одиниці доволі активно представлені в 

комунікації представників обох народів. 

Характерною ознакою розмовно-побутової фразеології є оцінне значення 

висловів, які лаконізують та увиразнюють висловлену думку. В основі 

позитивного чи негативного оцінного значення фразеологічної семантики є певні 

предмети, явища, поняття навколишньої дійсності, які групуються навколо 

одвічних філософських категорій добра і зла, оскільки на цій єдності 

протилежностей базується пізнання навколишнього світу.  

Доволі важливе місце в цьому аспекті посідають ті фразеологічні одиниці, у 

значеннях яких зберігається оцінний елемент, що є властивим для духовно-

моральних переконань особистості. Конотативні забарвлення фразеологізмів, 

залучених до аналізу, є яскравим підтвердженням відмінностей між українцями 

та поляками у творенні картини соціального світу.  

Важливим складником ціннісних стосунків у суспільстві є духовно-

моральна спрямованість людини, що тісно поєднується з потребою вибору в 

розумінні добра і зла.  

Вибір морально-оцінних категорій, представлених поняттями добро і зло, 

для дослідження базується на тому, що їх можна зарахувати до невеликої 

кількості загальних понять, які притаманні всім народам, оскільки вони присутні 

в усіх культурах. Категорії добро і зло належать до «персонально-ціннісних», 

вони існують у свідомості як кожної людини, так і кожного народу загалом. 
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Проте межі встановлення їх часто умовні та залежать від багатьох чинників, як-

от: особистий та культурний досвід людини, ступінь розвитку суспільства та 

науки, правова платформа держави та її традиційні надбання тощо. 

Добро і зло перебувають в опозиції та є філософською дилемою, що 

базується на світоглядних орієнтирах. Сама наявність лексем добро і зло в 

українській мові та dobroć і zło в польській указує на наявність відповідних 

категорій у цих культурах.  

Дослідження фразеологічних одиниць, які часто використовують в 

українській та польській мовах, дає підстави стверджувати, що в їх семантиці 

кодуються особливості ментальності двох народів, їх духовне багатство. В 

українських і польській фразеологічних системах учинки людини (як добрі, так 

і погані) є невід’ємними від її духовно-моральних переконань.  

Наші спостереження показали, що в українській та польській картинах 

соціального світу є фразеологічні одиниці на виявлення категорій добра і зла, але 

план змісту їх часто моделюється по-різному, що й дозволило нам виділити такі 

лексико-семантичні групи фразеологізмів:  

1.Співвідносні фразеологічні одиниці з більш широким значенням в 

українській мові. 

2. Співвідносні фразеологічні одиниці з більш широким значенням в 

польській мові. 

3. Еквівалентні фразеологічні одиниці з однаковими семантичними 

характеристиками в обох мовах. 

До першої групи залучаємо фразеологізми, які, на наш погляд, є активними 

в мовленні українців і поляків, але мають більше конотативних забарвлень у 

семантиці українських образних формул, як-от: грошам усе повинується / 

pieniądze wszędzie ruch mają. Обидва фразеологізми мають значення: матеріальне 

забезпечення є важливим атрибутом життя людини, матеріальні статки дають 

багато можливостей. Але зміст української одиниці має ширше значення та 

більш конкретне розуміння думки: гроші – не лише ключ до вирішення проблем, 

але й можливість маніпулювати іншими людьми, змушувати їх робити щось 
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проти власної волі. У семантиці української фразеологічної одиниці кодується 

усвідомлення тої магічної сили матеріального статку, яка може «зламати» 

людину, змусити її зректися духовно-моральних переконань заради одержання 

надприбутків. Цікаво, що в умовах сучасного соціуму прагнення до швидкого, 

часто нечесного збагачення все частіше сприймається як явище, що не 

виноситься на людський осуд. 

Наведемо інший приклад: в українській мові активно функціонує вислів 

бути під каблуком. У польській мові є його еквівалент być pod pantoflem. Обидва 

фразеологізми використовуються для характеристики людини, яка не має свого 

права голосу в родині. Проте через слово-компонент каблук у семантиці 

українського вислову кодується ще й іронічне ставлення до тих, хто дозволяє 

зверхнє командне ставлення до себе. Оскільки взуття з каблуками носять 

українські жінки, то частіше цей фразеологізм використовують для жартівливої 

характеристики чоловіків, якими керують їхні дружини, матері чи тещі. Тобто 

український вислів має додаткове іронічно-жартівливе забарвлення. 

Отже, фразеологічні одиниці цієї групи свідчать, зокрема, про те, що названі 

явища навколишньої дійсності активніше переосмислювалися у світосприйнятті 

українців. 

До другої групи ми залучили фразеологічні одиниці, у семантиці яких 

помітні ширші асоціації в польській мові. Так, наприклад, в українській і 

польській побутовій комунікації функціонує вислів-порада про необхідність усі 

справи закінчувати вчасно: не залишай назавтра те, що можна зробити 

сьогодні / zostaw na jutro chleb, a nie pracę. Подані фразеологізми вважаємо 

еквівалентними, але семантика польського має ширше наповнення, оскільки 

кодує розуміння того, що навіть попри вчасне закінчення важливої справи варто 

подумати й про наступний день.  

Цікавими з погляду інтерпретації нам видаються український і польський 

фразеологізми на означення плачу: заливатися сльозами / рłakać jakbóbr. Якщо 

український вислів означає гірко плакати, бути дуже ображеним, відчувати біль 

фізичний чи душевний, то план змісту польського фразеологізму має додаткове 
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забарвлення: плакати нещиро, на широкий загал, для годиться, що випливає зі 

слова-компонента бобер (не кожен може уявити, як плаче бобер). 

У житті людини для досягнення мети іноді потрібно вдатися до рішучості, 

вольових дій. В Україні про таких людей кажуть, що вони йдуть по головах, щоб 

отримати бажане. У польській мові є еквівалентний вислів: іść potrupachdocelu. 

Проте в семантиці польського фразеологізму помічаємо більш широке розуміння 

того, що коли є велика потреба в досягненні поставленої мети, можна виправдати 

всілякі засоби для подолання ймовірної перешкоди на шляху до окресленого 

людиною успіху, зокрема й такі, що не піддаються логіці здорового глузду. 

Отже, наведені фразеологічні одиниці цієї групи характеризуються більш 

розгорнутим значенням польського вислову, і це пояснюється, очевидно, тим, що 

процес фразеологізації ширше охопив життєві реалії, усвідомлені поляками.  

До третьої групи ми залучили еквівалентні фразеологічні одиниці 

української та польської мови, особливістю яких є те, що вони мають різний план 

вираження, проте план змісту в них – тотожний, тобто, функціонуючи в мовленні 

носіїв названих мов, вони викликають однакові асоціації в мовленнєвій практиці. 

Так, наприклад, в українській мові побутує фразеологізм панам – весілля, а курці 

– смерть, що підтверджує думку про те, що в кожної людини є в житті якісь свої 

вподобання, можливості, статки, і тому, що є добрим для когось одного, не 

завжди підходить іншому. У польській фразеологічній одиниці така думка є 

аналогічною: ktoś ma wesele, a dzik jest śmiercią. 

Коли людина щось перебільшує, намагається чомусь несуттєвому надати 

великого значення, у народі кажуть, що така людина робить із мухи слона. 

У фразеологічному арсеналі польської мови є тотожний вислів: robić zigływidły. 

Отже, кожна мова самобутньо відображає загальнолюдські моральні 

принципи, які є невід’ємними елементами матеріального та духовного розвитку 

людства, а міжмовні еквівалентні фразеологічні одиниці дозволяють виявляти 

спільні цінності в пізнанні навколишнього світу, зокрема українським і 

польським народом. 
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Перспективу дослідження вбачаємо в подальшому виявленні світоглядних 

орієнтирів українців і поляків через посередництво фразеологічної семантики. 
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2.7.The figurative potential of the symbol of water in the worldview of 

the Ukrainians 

 

2.7. Образний потенціал символу вода у світоглядних уявленнях українців 

 

Символьне світосприймання марковане системою мовних одиниць і 

способами моделювання світу, що є передумовою формування мовного 

архетипу. Лише архетипні символи зберігають однакове значення в ритуалах, 

обрядах, фольклорі, фразеології, релігії, мистецтві тощо. Символи-архетипи 

формувалися на тому етапі мислення, коли людина оперувала магічною 

образністю й символікою. Архетип, міфологема, символ є історично 

сформованою сукупністю взаємопов’язаних мотивів, образів, значень, які здатні 

розгорнутися в сюжет й об’єктивувати зміст. Як зазначав Ю. Лотман, окремий 

символ – ізольований текст, який вільно функціонує в хронологічній площині 

культури й корелює з її синхронними сферами [4, с 146]. Інтерпретація мовного 

дискурсу з позиції етнолінгвістики, виявлення стереотипних, символьних й 

асоціативних значень потребує системного аналізу для з’ясування образу-

символу вода у світоглядних уявленнях українців, його відбиття в мовній картині 

світу. 

Дослідженню звичаїв, обрядів і вірувань, зумовлених ритуальним 

застосуванням води в лікувальній, любовній і господарській магії, присвячені 

наукові студії І. Вагилевича, Я. Головацького, Й. Лозинського, В. Козарищука, 

А. Кралицького, І. Франка, В. Хиляка, В. Шухевича та ін. Народні уявлення про 

воду та її знакову функційність вивчали З. Болтарович, Н. Здоровега, О. Остапик, 

Є. Сявавко, І. Красовський та ін. Наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. було 

оприлюднено низку наукових розвідок, присвячених вивченню обрядодій із 

водою в різних галузях традиційної культури, де дослідники (В. Борисенко, 

О. Боряк, О. Васянович, О. Порицька, С. Ципишев та ін.) виокремили певні 

аспекти зазначеної проблематики. Аналізу взаємозв’язку мови й культури, 

способів кодування й декодування важливої для етнолінгвістики інформації у 
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фразеологічній площині присвячені дослідження Н. Бабич, М. Ковшової, 

Г. Кузь, О. Левченка, О. Майбороди, П. Мацькова, Л. Савченко, О. Селиванової, 

М. Скаб, Л. Скрипник, В. Телії, В. Ужченка, І. Чибор та ін.  

Аналітичне спрямування новітніх розвідок засвідчує значний поступ у 

дослідженні пропонованої теми, проте парадигма вербалізаторів образу-символу 

вода й особливостей їх репрезентації в етнолінгвістичному вимірі є недостатньо 

дослідженим об’єктом в українській лінгвокультурі. Звичаєво-ритуальні реалії 

притаманні побутово-господарській діяльності, обрядовості й звичаям, вони 

зафіксовані у фольклорному та фразеологічному прошарках мови. Дослідження 

таких реалій уможливлює пізнання предковічних традицій, вияв світоглядних і 

морально-етичних засад традиційної народної культури українців. Вивчення 

обрядодій, з’ясування їх генези й семантики посприяє кращому усвідомленню 

історичного минулого народу, його духовних і мовних цінностей, надасть змогу 

з’ясувати механізм їх упливу на менталітет українців. У цьому й вбачаємо 

актуальність порушеної проблеми. 

Мета статті – здійснити етнолінгвістичний аналіз образу-символу вода як 

маркера світоглядних уявлень українців. Зазначена мета передбачає розв’язання 

таких завдань: 1) репрезентувати мовні одиниці, що кодують елементи 

світоглядних уявлень укранців про символьну сутність води; 2) з’ясувати 

знакову функційність цього символу у віруваннях українців; 3) виокремити 

семантичні різновиди фразеологізмів із лексемою вода, окреслити образно-

асоціативний потенціал таких мовних одиниць. 

Неусвідомлення сутності властивостей води, невміння пояснити їх 

спричинило почуття страху у світоглядних уявленнях наших предків перед 

невідомою й таємничою її стихією, сформувало низку обрядів, пов’язаних із нею. 

Досліджуючи символіку води, М. Еліаде зазначав: «Вода символізує всесвітню 

сукупність віртуальностей: вона – fons et orіgo, резервуар усіх можливостей 

існування; вона передує будь-якій формі й підтримуєбудь-яке творіння. Одна із 

взірцевих картин творення – острів, що раптово постає серед хвиль. Натомість 

занурення під воду символізує падіння в доформальне, повернення в 
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непроявлену модальність добуття. Занурення повторює космогонічний акт 

проявлення форми; занурення рівнозначне розпаду форм. Із цієї причини 

символізм води передбачає як смерть, так і відродження. Контакт із водою 

завжди дає можливість відродитися: за розпадом іде «нове народження», а 

занурення запліднює та збільшує потенціал життя» [3, с. 69]. Хв. Вовк 

стверджував, що українці воду вважали святою; у неї не можна плювати, 

спорожнятися, найчастіше «непочата» вода набуває святих і цілющих 

властивостей, не занечищена ще жодним доторканням, чи коли освячена, 

особливо в певні дні [2, с. 176]. 

Уявлення про воду як архетипний символ зумовлене її здатністю 

підтримувати життя, адже без неї не могло сформуватися жодне поселення. Вода 

є постійним супутником людини від народження аж до смерті. Українці 

поклонялися воді, вірили в її надзвичайну силу, у її магічність. Навіть існує таке 

вірування: якщо вповні з водою перейти дорогу кому-небудь, тому обов’язково 

пощастить. У переказах різних народів загальновідомим є водопоклоніння: 

люди, схиляючись над водою, приносили жертви річкам, болотам, озерам, бо 

вірили, що вода дасть довге життя й міцне здоров’я. Невипадково в народному 

мовленні побутує вислів: Пийте здорові! або На здоров’я! 

У легендах ідеться про те, що й земля лежить на воді, а сонце під кінець дня, 

із заходом, опускається у воду, а тому завжди вранці свіже, світле й бадьоре. 

Воду вважали першопочатком світу, а тому її одухотворення в усіх різновидах 

відбито й у таких мовних одиницях: дощ іде / падає, вода прибуває, роса впала 

тощо. Викликання «небесної води» – дощу пізніше перетворилося на обрядові 

дитячі ігри, заклички, напр.: Іди, іди, дощику, Зварю тобі борщику В полив’янім 

горщику, Мені каша, тобі борщ, Щоб густіше ішов дощ. 

Воду здавна шанують як святу, поклоняються їй, вважають за великий гріх 

плювати в неї. Вона має здатність змивати бруд, зцілювати від недуги, очищати, 

тому її освячують, щоб відганяла нечисту силу. У давнину людину, яку 

запідозрили у відьомстві, занурювали у воду: якщо та потоне, то – чиста перед 

Богом, якщо ні, то така людина має нечисте сумління, її виведено на чисту воду. 
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Символіку здоров’я, краси, пов’язану із цілющими властивостями води, 

зафіксовано у звичаї «вмиватися крашанками», коли водою з крашанок дівчата 

вмивалися, аби бути красивими, рум’яними, багатими. А тому про красивих, 

здорових дівчат кажуть: Гожа, як чиста вода; Така гарна, хоч з лиця 

водинапитися (з лиця воду пий); Здорова, як вода; Глянь у воду на свою вроду. 

Сльози так само здатні очистити людину, їхнє сакральне значення зафіксовано у 

фразеологічних сполуках, напр.: сльози давлять; сльози в горлі застряли; 

киплять сльози; сльози течуть рікою тощо. 

«Небесна вода» відіграє надзвичайно важливу роль (насамперед на 

календарні свята) у прогнозуванні погоди на цілі сезони, а відтак – на врожай. 

Майже універсальною є прикмета: «На всі великі свята як іде сніг або дощ, то 

це означає, що буде урожай» [10, с. 75 ]. На Стрітення (2 лютого за старим, 15 

лютого за новим стилем) вірили: «Як буде мороз, то значить буде весна 

засушлива, а як на цей ден півіть (петух) на порозі води нап’єтся, то хазяїн 

весною сліз нал’єтся. Значит, це весною будут дощі и худобой буде дуже вашко 

робить по серой землі» [10, с. 75]. Значущою датою землеробського календаря 

весняного циклу скрізь в Україні було Благовіщення (25 березня за старим, 7 

квітня за новим стилем). Важливим є спостереження за росою, а також рівнем 

талої води: «Коли на Благовіченя питух на порозі води нап’ється, так до Юрія 

вівця напасется. Коли на Благовіщеня роса утром буде, так то буде багато 

огурців. А якшо із стріхи капотітиме, то буде багато меду. А якшо ни буде роси, 

то буде багато яєць» [10, с. 76]. Окреме місце в низці знакових прикмет, як 

складників комплексу метеорологічних знань слобожан, посідали ті, що були 

пов’язані із зовнішнім виглядом Місяця, Сонця та зір. Зважали на те, дощовиий 

чи недощовиий молодик: «Як відро удержиться на кінечку місяця – дощовий, а 

як не здержиться – дощу небуде»; «Дощовиий місяць – як рівниий, як лежить – 

то сухиий»; «Місяць в тумані (кругом нього, як туман) – через день-два дощ» 

[6, с. 236]; «Місяць, що народився – тупорогий: «висне пузо» – зимою – до снігу, 

а влітку – до дощу» [10, с. 80]. 
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Отже, підґрунтям традиційних знань слобожан із метеорології є тривале 

спостереження за природними явищами в конкретному екологічному 

середовищі відповідного регіону. Сукупність погодних реалій пояснювали 

методами, доступними носіям традиційної культури, зважаючи на комплекс 

різноманітних прикмет, спостережень за природою, тваринним світом тощо, 

тобто знань, вироблених століттями, про особливу силу явищ природи, їх 

надзвичайні властивості. Прагнення «маніпулювати» (наскільки це було 

можливим) ними передбачало досягнення основної мети – відвернути бурю чи 

град, викликати дощ, і насамкінець – забезпечити врожай і захистити його 

впродовж усього циклу господарської діяльності: від сівби (садіння городини) до 

жнив (збирання врожаю, сінокосу тощо) та подальшого його збереження.  

Як засвідчують етнографічні джерела, вода здавна посідала провідне місце 

й у лікувальній магії українців, тому що вода відігравала значну рольу в житті 

народу, її реальні властивості були важливими для українців, хоч і часто 

суперечливими: по-перше – це цілюща, животворна сила, джерело всього живого 

на землі; по-друге, – це грізна, руйнівна стихія, але основне її призначення 

вбачали в зціленні хворого, напр.: «Вода бігуча, вода котюча і вода Іорданська 

береги потопила і луги поломила, народженому, молитвяному, хрещеному (ім’я) 

уроки отходила, а уроки водяні, вітряні і прорізні. Во віки віков. Амінь» 

[10, с. 178]; «Помагаєш ти, вода явленая, очищаєш ти, вода явленая, і луги, 

берега і середину! Очищай ти, вода явленая, народженого від призору 

продуманого, погаданого, встрічного, водяного, вітряного, жіноцького, 

парубоцького, дівоцького!» [7, с. 56].  

На окрему увагу заслуговують обрядодії, пов’язані з очищувальною 

властивістю води; такі обряди в лікувальній магії пояснювали тим, що перша 

мала здатність змивати бруд. Згідно із законом імітативної магії, вона так само 

могла очистити людину від хвороби, і, за аналогією, у ній вбачали зцілення 

майже від усіх недуг. На думку М. Еліаде, «...як у космологічному, так і в 

антропологічному планах занурення у воду не означає остаточного згасання, це 

тимчасове повернення в невиразне, за яким іде нове творення, нове життя чи 
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«нова людина» [3, с. 69]. У ХІХ – на початку ХХ ст. на території України 

зафіксовано кілька форм очищувальних обрядів водою: купання, обмивання, 

умивання нею тощо.Окремі з них за походженням є дохристиянськими, інші – 

явищем синкретизму язичництва й християнства. 

Українці особливо цінували воду, освячену в церкві: посвяченою на 

Маковія водою кропили ожереди, аби оберегти їх від мишей [5, с. 130]; 

стрітенська вода зі спеченими того дня коржами була найкращим засобом від 

пристріту [5, с. 143]; з вербового кілка, умоченого в йорданську воду, пасічники 

робили хрести для пасіки [5, с. 143]; йорданську воду як лікувальний засіб давали 

й тваринам, промовляючи: «Пийте, волики, йорданську воду, не бійтесь спою. 

Сей день Божий – свята середа, будьте сильні, здорові, як йорданська вода. 

Водиці нап’ється, воно все й минеться» [2, с. 88]. Благовіщенська вода відганяла 

лихоманку [10, с. 180]; «юревійкою» змащували худобу, виганяючи вперше на 

пасовище [1, с. 515]. Крім свяченої води, лікувальні властивості мали також 

настойки на освяченому зіллі, наприклад, зокрема у відварі зі святої верби 

знахарки купали хворе дитя, промовляючи: «Місяцю-Адаме, ім’я тобі Авраме! 

Дай тіла на ті кості; а як не даси, то прийми мощі!» [5, с. 31]. 

На особливу увагу заслуговують ритуальні дії з водою в купальській 

обрядовості. За віруваннями, спільними для всіх слов’ян та інших європейських 

етносів, вода в Іванівську ніч набуває особливо цілющих властивостей. У 

багатьох місцевостях України хворим, особливо на шкірні хвороби, радили в цей 

день до схід сонця скупатися в річці [10, с. 180]. Дослідники акцентують на 

особливому значенні чарівництва проточної води, на їхню думку, «вода забирає 

хворобу разом з кинутими в неї предметами» [10, с. 180]. Від вроків напували, 

умивали й змочували різною водою: свяченою, наговореною, непочатою й 

отриманою від обмивання особливо шанованою іконою [10, с. 180]. Особливі 

властивості українці надавали «непочатій воді», яку готували в такий спосіб: 

жінка-знахарка надягала на себе все чисте, як на свято, і вночі, щоб не чути 

людської розмови й шуму, ішла в супроводі кого-небудь брати воду з трьох 

криниць. Перед кожною криницею робила три земних поклони й говорила: 
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«Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй нас, амінь. Здоров, земля Тетяно, 

а вода Оляна! Благослови мене, Господи, водиці набрати рабу Божому (ім’я)» 

[10, с. 181]. Особливо ефективною вважали воду чи росу, зібрану на великі 

релігійні свята. Напередодні Богоявлення ходили на річку по воду й були 

переконані, що вона мала неабиякі цілющі властивості й могла зберігатися від 

двох до трьох років [9, Кн.2, с. 6]. Освячену на Водохреще воду зберігали 

впродовж року, оскільки їй теж приписували лікувальні властивості від усіх 

недуг; нею окроплювали також житло, будівлі й тварин. Кожен, хто першим 

набрав воду, мав надію на покращення господарства. Пасічники повинні 

зберігати воду й окроплювати нею вулики та рої [10, с. 181]. Вірили, що в Чистий 

до схід сонця ворон купає в річці своїх дітей, тому людині, яка бажає позбутися 

язв чи висипу на тілі, потрібно скупатися раніше за ворона, бо, запізнившись, не 

отримаєш зцілення [10, с. 181]. У кожній родині зберігали освячену стрітенську, 

великодню, благовіщенську воду. Весною, під час першої грози, дівчата 

вмивалися з тильної сторони руки, наливаючи воду не на долоні, а зверху, і 

витирали собі обличчя чимось червоним, аби бути здоровими й красивими 

[10, с. 182]. 

В усній народній творчості й демонологічних віруваннях українців 

репрезентовано й уявлення про здатність води (особливо освяченої) охороняти 

від злих духів, що є архаїчними світоглядними універсаліями. Водночас воду 

сприймали як джерело хаосу й небезпеки. В Україні побутували давні вірування 

в те, що в різних водоймах живе нечиста сила, душі потопельників. Воду вважали 

місцем, з якого поширюються недуги, стихією чи речовиною, яка внаслідок 

певних обставин чи дій стає небезпечною. Такі уявлення зумовили чимало 

своєрідних світоглядних і звичаєвих явищ: віру в існування певних міфологічних 

персонажів, локалізованих у воді (потопельник, русалка, щезник, водяний упир, 

гадячий цар тощо); виникнення замовляньіз відсиланням хвороб і нечисті за 

моря, у воду, з водою; «насилання» чарів водою (біля ріки або тією, у якій 

обмивали небіжчика чи вимочували зміїну шкіру); настанов і заборон щодо 

зберігання та вживання води, купання у водоймах у певні періоди року й 
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вночі.Воду використовували в обрядах переходу з одного стану в інший 

(перша купіль немовляти, хрещення, весілля, ритуальне обмивання перед 

похороном). Воду, як утілення жіночого життєдайного начала, вважали й 

джерелом родючих сил природи. Загалом вода символізує дівчину, жінку, їхню 

красу й жіночі чари. Свою воду – дівочу вроду – дівчата пильно охороняли, бо 

коли хлопець передчасно «нап’ється води чи розіб’ється посудина, у якій 

зберігається ота чарівна рідина», буде дівчині лихо. «Напоїти коня»у народних 

піснях – усе одно, що дати напитися хлопцеві, тобто подарувати своє кохання [7]. 

Велике значення має те, чиста вода тече чи каламутна. Чиста – це здоров’я, 

радість, вірність, щастя. Каламутна – смуток, зрада (якщо людині насниться, що 

вона бреде каламутною водою, це віщує хвороби). Досить веселим (особливо для 

хлопців) є другий день Великодніх свят, так званий «обливаний понеділок». 

Хлопці поливають дівчат водою, і це дійство має яскраво виражену шлюбну 

символіку, парубки намагаються облити саме «свою» дівчину [2]. 

Отже, образ-символ вода у віруваннях українців насамперед має таке 

функційне навантаження: очищення (як фізичне, так і духовне), цілющі 

властивості, подовження життя, прогнозування врожаю/неврожаю. Архетипні 

властивості води репрезентовані в багатьох символах, що формують певну 

конфігурацію лексико-асоціативного поля й окреслюють його образний 

потенціал. Зазначений символ моделює парадигму вербалізаторів, які 

охоплюють і периферійні відгалуження номінацій, співвіднесених із водою 

денотатів (дощ, роса, відлига, сніг, сльози, купання, обмивання, умивання, Чистий 

четвер,«обливаний понеділок» тощо). Символічні співвідношення образності 

води в обрядодіях репрезентовані різноманітними модифікаторами, зокрема 

небесна вода, наговорена вода, непочата вода, тала вода, освячена вода, 

йорданська вода, благовіщенська вода, «юревійка», вода в Іванівську ніч, чиста 

вода, каламутна вода, «капає штриха», «умиватися крашанками» тощо. 

Вірування в очищення водою й відповідні обрядодії поповнили й 

фразеологічну систему української мови, яка відіграє важливу роль у відтворенні 

мовної картини світу. Завдяки образності, підґрунтям якої є метафори й символи, 
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фразеологізми не потребуюють розширених контекстів, а тому їх зміст може 

декодувати кожен носій національної мови. Суб’єктивна категоризація явищ, 

конвенція (домовленість, традиції) і повторюваність, без якої взаємопорозуміння 

було б неможливе, сприяють формуванню стереотипу, потрібному складнику 

спільної мови й коду культури. А стереотипізація зумовлює символізацію. 

Українці по-своєму дають визначення, які залежать як від морального, так і від 

фізичного стану людини, стосунків у соціумі, його ціннісних критеріїв, від 

здатності мовців узагальнювати спостереження над власною життєдіяльністю. У 

мові закладено глибинні прошарки культури, засвідчено рівень національної 

свідомості, сформовано підвалини життя українців. Народна мудрість зумовила 

виникнення фразеологізмів і з лексемою вода, напр.: хвилюємося з найменшого, 

часто незначного приводу –піднімаємо бурю в склянці води; хочемо змін, але не 

знаємо, якими вони будуть, якщо докладемо зусиль до їх здійснення, говоримо: 

вилами на воді писано;зникаємо надовго – про нас скажуть: як у воду канули; з 

нашими друзями нас водою не розлити; засмучуємося – ходимо, як у воду 

опущені;якщо нам комфортно – відчуваємо себе як риба у воді; хтось приховує 

злочинну діяльність –ховає кінці у воду;не реагуємо на зауваження чи 

незадоволення нами – з нас як з гуся вода;буваємо обережними, пам’ятаючи про 

сумний досвід, –дуємо на воду, обпалившись на молоцітощо. Імплікація образу-

символу вода у фразеологічній площині є розгалуженою й багатогранною, 

зокрема в обрядодіях наявні такі асоціативні зв’язки: вода – щастя, вода – доля, 

оскільки перша була важливим компонентом для вгадуванні долі. У давнину 

чаклуни, дивлячись на непочату воду, дізнавалися, хто винен у зуроченні. Наші 

предки за відображенням на водяному плесі вгадували свою долю, передбачали 

небезпеку, визначали правильність рішень. На свято Івана Купала дівчата 

пускали на воду вінки, ворожили на нареченого. Це посприяло формуванню 

таких фразеологічних одиниць: Мов у водудивитися; Як у воду глянути тощо. 

Отже, народні афоризми сформувалися на підвалинах повір’їв і звичаїв 

українського народу. Це є свідченням того, що людина не лише називає окремі 
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реалії, а й втілює їх сутність у номінації, унаслідок чого на лексему вода 

нашаровуються різноманітні поняття. 

Усі зафіксовані фразеологізми з лексемою вода (77) у «Фразеологічному 

словнику української мови» [8] мають антропоцентричне спрямування. Їхню 

змістову парадигму формує сукупність маркерів життєдіяльності соціуму, серед 

яких виокремлюємо такі: 

1. Мовні одиниці на позначення сімейних стосунків: Десята (сьома) вода 

на киселі. Дуже далека рідня; Як риба з водою; І водою не розлити. Жити дружно, 

мирно, у злагоді, не розлучити, не роз’єднати кого-небудь тощо. 

2. Декларатори власне етнологічних понять: Виливати переполох. Лікувати 

перелякану людину або знервовану людину знахарським способом; І вода 

освятиться. Хто-небудь помре, буде вбитий; Як чорт свяченої води. Боятися, 

сахатися тощо. 

3. Фразеологізми, що увиразнюють побажання щастя, здоров’я й добробуту: 

З роси та з води; Будь здорова, як вода, Будь багата, як земля, Агожа, як цвіт-

рожа!; З роси та води вам!; Нехай пливе за водою. Побажання забути що-небудь, 

не повертатися до чогось тощо. 

4. Номінації, що окреслюють семантику кількості, якості, способу дії: Як 

воду пити. У великій кількості або легко; Як води напитися. Дуже швидко, дуже 

просто; Як зводи. Зовсім несподівано, раптово. Дуже легко, добре, вдало; Хоч з 

лиця водинапитися. Уживається для вираження вищої міри якості. Дуже 

вродливий, красивий тощо. 

5. Фразеологічні одиниці, що виражають дію: Набрати шоломом води. 

Здобути перемогу; Виводити начисту воду. Викривати чию-небудь 

непорядність, нечесність. Відкрито звинувачувати кого-небудь, картати за щось; 

Замутити воду. Навмисне заплутати яку-небудь справу, зробити щось неясним, 

незрозумілим; Лізти у воду,не знаючи броду. Робити що-небудь без 

попереднього обміркування, зважування; Товкти воду у ступі. Займатися чим-

небудь непотрібним, марно гаяти час; Ховати кінці у воду. Не залишати ніяких 

ознак, слідів від якогось вчинку; Лити воду. Говорити або писати некоректно, 
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нецікаво, поверхово висвітлювати якусь тему; Як у воду дивитися/глянути. Ніби 

знати наперед, заздалегідь тощо. 

6. Репрезентантами стану людини є такі вербалізатори: Вертітися 

(крутитися) як муха в окропі. Бути постійно зайнятим, заклопотаним; Хоч у воду. 

Уживається для підкреслення безвихідного становища; Як холодною (зимною) 

водою облитий. Розгублений, пригнічений, приголомшений; Як риба у воді. 

Почуватися вільно, невимушено, добре; Як холодною водою обдати. Викликати 

в кого-небудь стан сильного хвилювання, збентеження, переляку, бути 

враженим, приголомшеним; Мов уводу опущений. Дуже похмурий, сумний хто-

небудь; Пройти крізь вогонь і воду. Виявитися дуже спритним, мужнім, 

витривалим тощо. 

7. Маніфестанти поняттєвого поля «риси характеру»: І в ложці води не 

спіймати. Хто-небудь дуже хитрий, спритний; Води не замутить. Дуже 

лагідний, скромний, сумирний; Тихіший води, нижчий трави. Дуже скромний, 

покірний, непомітний; Варити воду з когось. Знущатися з кого-небудь, 

показуючи свої примхи, вередуючи перед ким-небудь чи прискіпуючись до 

когось; Виходити сухим з води. Знаходити вихід із скрутного становища. Будучи 

винним, залишатися непокараним або незаплямованим; Як з гуски вода. Хто-

небудь не реагує на щось, ніщо не впливає, не діє на когось; Ні за холодну воду. 

Нічого не робити, нічим не займатися (ледачий) тощо. 

8. Експлікатори семантичної площини «швидкоплинність людського життя, 

його незворотність»: Літа пливуть(спливають) за водою; Збігли літа, як вода; 

Учорашньої води не доженеш; Прийшло з води, пішло з водою; Пролиту 

водуназад не збереш; Ще до того багато води втече. Якась подія буде нескоро; 

З того часу багато води втекло. Про подію, яка відбулася давно; Спливло за 

водою, Як лист за водою. Про те, що втрачене й не повернеться; Двічі в одну воду 

не вступиш. У разі, коли людина хоче повторити те, що було колись, але умови 

вже змінилися тощо. 

Отже, лексема вода формує неоднозначні фразеологічні змістові 

відношення, які хоч і не потребують широких контекстів завдяки традиції 



 

137 

вживання, проте її розгалужена варіативність потребує лексикографічної 

обізнаності. Семантико-граматична характеристика цієї групи фразеологізмів 

неоднорідна, вони співвідносні з різними частинами мови, переважно з 

дієсловами, прикметниками, прислівниками. Номінація вода хоч і є стрижневою 

в структурі фразеологізма, але не власне вона мотивує численні значення таких 

мовних одиниць, а інші її компоненти, які реалізують цілісну семантику 

сполучення слів. Хоча прозорість внутрішньої форми фразеологічних номінацій 

забезпечує саме образ-символ вода.  

Аналіз сталих мовних сполук, які є похідними обрядових контекстів, 

потребує не лише оперування певними мовними процесами, а й застосування 

відповідних знань з історії, культури, фольклору. Образність і символіка таких 

одиниць є надбанням народної філософії, етики й естетики. Вербалізуючись у 

мовному дискурсі, образ-символ вода експлікує лексичну взаємодію архетипних, 

символічних, асоціативних, стереотипних уявлень українського етносу. Тому 

вважаємо перспективним системний етнолінгвістичний аналіз образів-символів, 

що сприятиме відтворенню цілісної українськомовної картини світу. 
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Part 3. German Studies Within New Studios 

 

3.1. Paronymic devices as linguostylistic mechanisms of expressive and evaluative 

modality actualization 

 

3.1. Паронімічні прийоми як лінгвостилістичні механізми актуалізації 

експресивно-оцінної модальності 

 

У лінгвістичних дослідженнях, починаючи з ХХ століття, пильну увагу 

зосереджено на вивченні паронімічної атракції як мовного феномену та технік її 

створення. Багатоаспектний аналіз паронімічних риторичних засобів 

відбувається в площині мовної гри, яка зосереджує увагу мовця на 

експериментуванні з мовними формами, структурними елементами мови та 

пов’язана із ситуацією неочікуваності. Мовна гра як особливий вид 

мовленнєвотворчої семіотичної діяльності є “невід’ємною частиною 

повнофункціональної (елітарної) мовленнєвої культури, оскільки в 

комунікативну компетенцію розвинутої мовної особистості входить не тільки 

бездоганне знання норм літературної мови, але й повноцінне володіння засобами 

та прийомами мовленнєвої виразності” [4, c. 7].  

Сьогодні методологічно важливим для різноаспектного вивчення природи 

паронімів, дослідження лінгвостилістичних, а також історичних чинників 

створення паронімічної лексики, аналізу фонетичних, структурно-словотворчих 

та морфологічних властивостей паронімів, декодування мовних та мовленнєвих 

особливостей паронімічних елементів у зіставному аспекті стає науковий 

доробок Н. Д. Арутюнової, Є. М. Береговської, О. А. Земської, С. С. Іванова, 

О. Ю. Коновалової, Н. В. Крилової, І. М. Кузнєцової, К. Б. Курганової, 

С. О. Мироненко, Л. О. Сазонової, В. З. Санникова, О. П. Сковородникова, 

А. О. Терещенкової тощо. Так, у наукових працях представлено інтерпретацію 

понять “мовна гра”, “гра слів”, “каламбур” із визначенням характеру 

співвіднесення між ними; розробку лінгвістичних класифікацій видів мовної гри; 
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аналіз когнітивної організації та прагматичної ємності гри слів та каламбуру; 

дослідження функціонування гри слів та каламбуру, зумовленого жанровою 

своєрідністю твору; визначення проблем перекладу гри слів і каламбуру та 

шляхів, що оптимізують їх розв’язання. 

Мета статті – дослідити лінгвостилістичну потужність прийомів 

паронімічних атракцій; проаналізувати їх роль в актуалізації експресивно-

оцінної модальності на матеріалі англомовного тексту. 

Науковий пошук засвідчив, що в основі вивчення паронімії лежить 

розуміння явища «мовної гри» як у вузькому розумінні – лінгвістичному, так і в 

широкому – філософському. Підкреслимо, що вперше поняття «мовна гра» було 

використано відомим австро-англійським філософом ХХ століття 

Л. Вітгенштейном [2]. Саме використовуючи цей термін, науковець доводив, що 

слова набувають смислу тільки в процесі їх використання, знаходячись у стані 

так званого «мовленнєвого спокою», вони не несуть жодного смислового 

навантаження. Отже, на думку Л. Вітгенштейна, важливим стає контекст, який у 

процесі потрактування дослідника розуміється як певні «соціальні практики», 

що відбуваються за певними правилами. Під «мовною грою» науковець розуміє 

цілу систему комунікації, до якої входять мова та дії, з якими вона (мова) тісно 

переплітається. На його думку, мовних ігор безкінечно багато, бо людина 

завдяки навчанню нових правил вибудовує нові і все більш складні ігри, 

створюючи умови для нових тактик імплементації мови [2]. Найбільш яскраві 

зарисовки варіювання мовних ігор, за Л. Вітгенштейном, можуть бути 

представлені певними прикладами. Так, людина під час прогулянки розповідає 

своєму співрозмовнику про якийсь випадок із власного життя. Це – мовна гра, 

яка ґрунтується на конкретному контексті. Але характер її цілком зміниться, 

якщо умови, за яких відбувається розмова, розширити іншим контекстом: усе, 

що трапилося з людиною, відбулось уві сні. Як результат ми отримуємо зовсім 

іншу мовну гру – розповідь про сновидіння. Наступний приклад демонструє, як 

те саме повідомлення має потенціал бути інформацією не тільки про предмет 

розповіді, але й про людину, яка розповідає. Саме така ситуація може трапитися 
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під час екзамену, коли метою мовної гри стає не відповідь на запропоноване 

питання, бо воно є більш-менш випадковим і цілком може бути замінене на інше 

питання [2]. У такому контексті важливим стає рівень знань студента, його 

фахова обізнаність, компетентність реагувати адекватною відповіддю. Отже, на 

думку Л. Вітгенштейна, різноманіття мовних ігор – це і є досвід життєвих 

практик, де обов’язково буде наявним елемент творчості та уяви [2]. Вивченню 

мовної гри були також присвячені праці Г. Маркузе та М. Хайдеггера. Опонуючи 

один одному в певних питаннях, науковці були одностайні в тому, що в 

широкому розумінні грою можна вважати будь-яку творчість. Доказом цього є 

те, що в будь-які часи літератори «грали» зі словами, то будуючи свої тексти за 

принципом парадоксу, але при цьому не порушуючи граматичних форм та 

структурних компонентів речення, то вдаючись до мови абсурду. 

У лінгвістиці, як було зазначено вище, «мовна гра» як предмет вивчення 

стала порівняно недавно, а лінгвістичні механізми її реалізації починають 

розглядатися як паронімічна атракція. Функціональний характер паронімічної 

атракції вимагає особливої уваги до слів-паронімів, необхідності відчути їх як 

потужний лінгвістичний ресурс у канві тексту. Саме цей механізм запускає 

стилістичний ефект парономазії, де “слова-пароніми, незалежно від їхньої 

реальної етимологічної або чисто оказіональної схожості конденсуються в 

особливе асоціативне поле чи в особливий асоціативний ряд, у якому «принцип 

еквівалентності переноситься з вісі селекції на вісь комбінації»” [5]. Отже, 

паронімічна атракція, будучи зорієнтованою на поетичність мови, її емотивну 

потужність, лежить в основі створення паронімічного висловлювання, природа 

якого може бути зрегульована однією з наступних стилістичних технік: грою 

слів, каламбуром, скоромовкою, словесною дуеллю, обмовкою, інтенційно 

створеною автором, та ін.  

Більш пильну увагу приділимо саме грі слів та каламбуру, бо, як показав 

аналіз наукових праць, питання визначення неідентичності цих мовних явищ та 

неможливості синонімічної заміщуваності одного іншим залишається 

дискусійним. Зазначимо, що є великий спектр чи широка низка варіацій щодо 
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інтерпретації поняття гри слів.Так, це мовне явище розглядається як “жарт, 

заснований на однаковому звучанні різних слів; каламбур” [10]; як 

“стилістичний зворот мовлення, що виявляє як спільні риси для мов, що 

зіставляються, так і характерологічні особливості способів його утворення, що 

сприяють породженню різного роду функціональних ефектів, зумовлених 

прагматичною спрямованістю гри слів” [6]. Більшої варіативності 

інтерпретувань набуває визначення «каламбур». Так, науковці вбачають у ньому 

“стилістичний зворот чи самостійну мініатюру, побудовану на навмисній або 

мимовільній двозначності, породженій схожим звучанням слів і словосполучень, 

що мають різне значення та надають мовленню чи тексту відтінку комізму” [11]; 

“зображально-виразний засіб мови, що використовується для оцінки подій, 

створення образів персонажів і втілення ідейно-естетичних задумів авторів” [7]; 

“основу, що створює «особливий» контекст, завдяки чому реалізується принцип 

комунікативності та принцип розуміння” [13]. Зіставлення визначень, 

представлених вище, свідчить про тенденцію дефініціювати один мовний 

феномен через інший, що й призводить до певної неточності у встановленні 

манери їхнього функціонування.  

Як було зазначено вище, гра слів та каламбур є частковими випадками 

мовної гри, в основі виникнення яких лежить паронімія, що передбачає 

задіювання слів, пов’язаних відношеннями близькості форми та різним 

значенням. Саме ця паронімічна природа детермінує типологізацію гри слів та 

каламбуру.  

За класичною класифікацією каламбур складається із семи видів: 

1) зіставлення омонімів; 2) співзвучність слів у вузькому контексті; 3) зіткнення 

омофонів; 4) зіставлення омографів; 5) руйнування та переосмислення стійких 

словосполучень і фразеологізмів; 6) різні значення слова чи словосполучення; 

7) жартівлива етимологізація тощо. Здійснюючи подальше вивчення цих базових 

видів з урахуванням специфіки внутрішньої організації каламбуру, його 

функцій, лінгвістичної цінності та інших моментів, науковці презентують більш 

докладні та розгорнуті класифікації. 
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Так, досліджуючи “каламбуроутворювальну техніку”, О. П. Сковородников 

визначає такі ресурси для її створення: 1) співзвучні слова та словосполучення; 

2) багатозначність слова (полісемію); 3) фразеологію; 4) каламбурне 

розкладення слована складові частини; 5) жартівливу етимологізацію; 

6) контамінацію; 7) види гри слів, у яких беруть участь власні назви [4, с. 112]. 

За словами А. О. Терещенкової, визначаючи поняття «каламбур», слід брати 

до уваги “структуру ядра” цього мовного феномену, яка “заповнюється 

лінгвістичними знаками, що мають у системі мови різний 

«парадигматичнийстатус»” [4, с. 112]. Саме цей критерій й визначає типологію 

каламбуру: 1) каламбур, побудований на сполученні значень полісемічного 

слова; 2) каламбур, воснові якого лежить зіткнення значень синонімів; 

3) каламбур, побудований на зіткненні антонімів; 4) каламбур, що базується на 

зіткненні омонімів (семантичних та етимологічних); 5) каламбур, базою якого 

стає зіткнення паронімів; 6) каламбур, побудований на обігруванні 

фразеологічних одиниць; 7) каламбур, в основі якого є обігрування власних назв; 

8) каламбур, що базується на створенні комічних оказіональних слів; 9) 

каламбур, у якому використовуються комічні потенції хіазму [4 с. 112]. 

В. З. Санников, вивчаючи види каламбуру, підкреслює їх варіативність за 

формальним та семантичним критеріями. Так, формальні прийоми створення 

каламбуру дослідник презентує послідовно за ступенем їхньої вживаності: 

1) каламбур, заснований на багатозначності слів, де стикаються такі опозиційні 

значення слів, як «пряме :: непряме», «власне :: загальне», «спеціальне :: 

загальновживане», «діалектне (жаргонне) :: літературне», «вільне :: 

фразеологічно зв’язане», «загальновживане :: індивідуально створене»; 

2) обігрування схожості в звучанні слів та словосполучень (парономазія, 

паронімія); 3) зміна звучання іменників із метою їх переосмислення (каламбурна 

етимологія); 4) каламбурне обігрування всіх типів омонімів; 5) каламбур, 

заснований на змістовій близькості слів, тобто через використання 

псевдосинонімів чи псевдоантонімів [8]. У створенні семантичної класифікації 

каламбуру дослідник керується ідеєю, що, коли “ядро каламбуру – слово, яке 
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обігрується”, то в основі семантичної класифікації каламбуру й лежить “характер 

семантичних зв’язків між словами, які обігруються” [8, с. 499]. 

Переходячи до аналізу лінгвістичних потенцій, які характерні для гри слів 

та каламбуру та визначають цілі залучення цих технологій паронімічної атракції 

до різних типів дискурсу, підкреслимо їхню стилістичну здатність створювати 

комічний ефект; естетично інтонувати текст, щоб увага реципієнта “комфортно” 

зосередилась на певній проблемі, конфлікті; передати інформацію, закодовані 

змісти через привертання уваги реципієнта до форми слова; здійснити емотивний 

вплив; розставити емфатичні акценти; розкрити авторську інтенцію; розширити 

словник мови через “частотність використання переосмислених новоутворень”; 

функціонувати як “додатковий засіб у вираженні певних ідей, концепцій, що 

наявні в соціумі”, тобто виявити когнітивні потенції [6]. На думку 

С. О. Мироненко, функції, закріплені за грою слів, визначаються різними типами 

дискурсу. Так, в “анекдотах із метою досягнення комічного ефекту, у поезії – як 

засіб досягнення естетичного ефекту, рекламі – сугестивного впливу, газетних 

текстах – як засіб вираження концептуальних уявлень соціуму, у дискурсах, що 

створюються соціально диференційованими групами – як засіб розширення 

знань про довкілля з одного боку, і власне про мову, з іншого” [6]. 

Зважаючи на матеріал, представлений вище, напевно, можна визнати гру 

слів та каламбур як взаємозамінні мовні явища, бо презентовано чимало 

ідентичних визначень, рис, функцій тощо. Проте ми підтримуємо думку, 

висловлену Л. О. Сазоновою, що дослідження прийомів лежить у “сприйнятті їх 

семантичної основи, а не в ній самій” [7]. Науковець пояснює, що, дійсно, 

двозначність породжує ці стилістичні прийоми, є їх семантичною основою; автор 

докладає зусиль, щоб створити саме такий контекст, у якому стає можливим 

здійснення двопланового осмислення одного чи декількох слів 

(словосполучень). І саме в цей момент, момент осмислення змісту, і 

викривається неідентичність техніки паронімічної атракції: “у каламбурі обидва 

значення одного звукового слова (словосполучення) реалізуються одночасно, а 

у грі слів – послідовно. Каламбур – це прийом, заснований на суміщеному 
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баченні двох картин, на їх неочікуваному поєднанні, а під час гри слів 

відбувається поетапна зміна асоціацій без їх змішування” [7]. Подібна різниця в 

механізмі сприйняття впливає на синтаксичне оформлення цих стилістичних 

прийомів. Так, каламбурний пазл створює лише один автор, він презентує свою 

думку (яка містить двопланові змісти) монологічно, не руйнуючи власне 

висловлювання репліками діалогу, тоді як гра слів, навпаки, вимагає 

синтаксичних умов для створення діалогу. 

Аналіз автентичного мовленнєвого матеріалу уможливлює презентацію 

зразків потенційного функціонування різних груп каламбурів. Так, каламбур, що 

базується на створенні комічних контекстів: • “Are your father and mother in?” 

asked the visitor of the small boy who opened the door. “They was in,” said the child, 

“but they is out.” “They was in. They is out. Where's your grammar?” “She's gone 

upstairs,” said the boy, “for a nap.” / • “Yes, Miss Janes, it's true my husband has left 

his job. He thought it was better for him to enlist rather than to be called up. Anyway, 

he has burned his bridges behind him.” “Oh, well, I shouldn't worry about that. They'll 

provide him with a uniform in the Army,” commented the neighbour. / • Husband and 

wife were enjoying a quiet evening by their fireside, he deep in a book and she in a 

cross word puzzle. Suddenly she questioned him: “Darling, what is a female sheep?” 

“Ewe,” he replied. His further explanation hardly soothed her. / • “I spent last summer 

in a very pretty city in Switzerland.” “Berne?” “No, I almost froze.” / • “Officer (to 

driver in parked car): Don’t you see that sign "Fine for parking"? D r i v e r: Yes, 

officer, I see and agree with it” [14]; • “Father to daughter’s suitor: “My daughter says 

you have that certain something, but I wish you had something certain!”” / • ““– 

Unmarried?” – “Twice”” / • “(She, tearfully) – “You said if I’d marry you, you’d be 

humbly grateful.” – (He, sourly) – “Well? What of it? – (She) – “You’re not; you’re 

grumbly hateful” / • “(an epitaph on Sir John Strange) Here lies an honest lawyer, and 

that is Strange” [3, с. 130]). Каламбур, заснований на обігруванні значень слів-

омонімів та значень багатозначних слів:• “Visitor, to a little boy: – Is your mother 

engaged? – Engaged? She is already married” / • “A young lady, weeping softly into 

her mother’s lap: – My husband just can’t bear children! – He needn’t bear children, 
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my dear. You shouldn’t expect too much of your husband” [3, с. 71] / • “Telling of a 

member expelled from her club, a woman said: “They dismembered her”” [3, с. 130]. 

Каламбур, в основі якого лежить ідіоматична паронімія: • “– Why, you cannot 

deny that he has good turns in him. – So has the corkscrew” / • “– I suppose you are 

thinking of Ada Fergusson. – I confess she hadn’t entirely slipped my mind. – Hang 

Ada Fergusson. – I think it’s rather drastic punishment” / • “– Shall I stew both those 

cooks we captured from the steamer? – No, one is enough. Too many cooks spoil the 

broth” [9, с. 158] тощо. 

Вищезазначені приклади презентують використання паронімічних 

прийомів із метою створення експресивно-оцінної модальності текстів різних 

жанрів. Саме завдяки експериментуванню з паронімічними прийомами 

встановлено зв’язок «між ціннісною орієнтацією того, хто говорить/слухає, та 

реалією, що позначається, яку оцінюють позитиво чи негативно на якійсь 

підставі (емоційній, етичній, утилітарній тощо) відповідно до «стандарту» буття 

речей чи стану справ у певній картині світу, що лежить в основі норм 

оцінки» [12, c. 23]. Через використання прийомів паронімічної атракції 

об’єктивуються авторські домінантні смисли, які консолідують особистісні, 

міжособистісні, ціннісні, повчальні, соціокультурні контексти як для створення 

образу, так і для його розуміння. 

Отже, у результаті проведеного аналізу було виявлено, що такі техніки 

паронімічної атракції, як каламбур та гра слів, широко використовуються в 

автентичних текстах емотивної прози. Зберігаючи ідентичність у своїх 

стилістичних, емфатичних, прагматичних, комунікативних та когнітивних 

потенціях, каламбур та гра слів не є інваріаціями один одного. Як різновиди 

мовної гри, вони зберігають свою самостійність.  

На конкретних автентичних прикладах доведено, що прийоми паронімічної 

атракції є лінгвостилістичними механізмами актуалізації експресивно-оцінної 

модальності.  
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3.2. The nominative «Coronavirus Disease» in the German media 

 

3.2. Номінатив «Коронавірусна хвороба» у німецьких медіа 

 

Розвиток науки, техніки, культури, різних галузей знань і практичної 

діяльності членів суспільства обумовлює появу нових лексичних одиниць для 

позначення спеціальних понять. У зв’язку із цим комунікація в будь-якій галузі 

людської діяльності передбачає широке використаннянеологізмів. З іншого 

боку, новотвори активно входять у загальний мовний ужиток, популяризуються 

та, унаслідок цього, стають невід’ємним складовим лексичної системи якоїсь 

мови. Обидва процеси потребують докладного аналізу, що знаходить своє 

відображення в працях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. 

Мова в кожний період свого розвитку є відкритою системою, у якій зміни 

(фонетичні, граматичні та лексичні) окремих явищ призводять до змін у всій 

системі. Найшвидше й найсильніше змінюється лексика, що відображає не лише 

історію одного народу, а й розвиток матеріальної та духовної культури всього 

суспільства [6, с. 219]. Лексика мови – це та система, що піддається постійним 

змінам через нескінченно мінливі комунікативні та когнітивні вимоги мовної 

спільноти до лексичного потенціалу. 

Лексика наразі перебуває в динамічному процесі, видаляючи застарілі 

лексеми й розширюючи їх новими словами. Якщо порівняти різні рівні мовної 

системи (вимову, морфологію, лексику, синтаксис, варіативність), то лексика 

буде тією галуззю мови, де найшвидше відбуваються зміни. Тому мовні зміни 

завжди виявляються передусім на лексичному рівні лексики. Відбувається 

процес створення неологізмів чи перетворення лексичних одиниць на архаїзми. 

Про зниклі слова рідко говорять, бо вони більше не функціонуютьупроцесі нашої 

щоденної комунікації. 

Звичайно, нові слова, нові назви не посідають те саме місце в словниковому 

фонді, як уже наявні, бо не всі слова перебувають у вжитку, тобто не є у вжитку 
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всієї мовної спільноти. Деякі з них залишаються лише випадковими утвореннями 

(окасіоналізмами, а також тими, що утворилися одноразово). 

Для визначення нових лексичних одиниць у сучасній лінгвістиці є низка 

термінів, найвідомішими можна вважати такі терміни-синоніми, як «новотвір», 

«новоутворення», «інновація» та класичний термін – «неологізм». «Неологізм» є 

запозиченням-композитом ([néos] «новий» та [logos] «слово») із французької 

мови, що стало використовуватися в германістиці із середини ХVIIІ ст. [6, с. 1]. 

Термін «неологізм» досі немає єдиного універсального визначення серед 

сучасних дослідників. Деякі мовознавці потрактовують його як слова, значення 

чи сполучення слів, що позначають нову реалію (предмет чи поняття) та наявнів 

мові недовгий час [1, с. 8], інші визначають їх як слова, що досі не ввійшли в узус 

[8, с. 244]. Дослідниця Bußmann пояснила термін «неологізм» так: «Неологізм – 

це новоутворене лінгвістичне висловлювання (слово чи зворот), яке, принаймні, 

сприймається частиною мовної спільноти як відоме для позначення нових 

понять, наприклад, у політиці, культурі та науці» [3, с. 520]. 

Чи можна загалом розпізнати іншомовний неологізм? Скільки критеріїв та 

умов має відповідати новому слову, щоб це слово можна було назвати 

неологізмом? На ці важливі запитання Дауберт відповів журналу Teubert, 

назвавши сім критеріїв, які допоможуть краще зрозуміти неологізм, а також 

запропонував одне з можливих визначень неологізму. Teubert характеризував 

неологізм як лексичний вираз, який досі не був відображений в універсальних 

словниках, бо не всі слова записані в словниках. Звідси він зазначив, що таке 

слово, яке не позначено в словниках, могло вже бути використаним у минулому 

[9, с. 132]. 

Teubert звернув увагу на такі критерії: 

• Власні назви та назви міст не є неологізмами. 

• Під час визначення неологізмів не можна покладатися на словники. Деякі 

слова досі не згадували в словниках. Відсутність неологізму в словниках не 

завжди є арґументом на користь того, що нове слово можна позначити як 

неологізм. 
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• Кожне нове слово має бути використаним у різних текстах деякий час (за 

Teubert – один рік), щоб ми могли назвати це слово неологізмом. 

• Нове слово має бути часто використаним у різних видах тексту. 

• Лише ті похідні й складні слова ми вважаємо неологізмами, значення яких 

не було отримано регулярно. 

• Друкарська помилка не може бути неологізмом. 

• У пошуках неологізмів звертаємо увагу лише на слова. Різні форми слів не 

беремо до уваги [9, с.131-135]. 

В іншому випадку йдеться про оказіоналізми. 

Teubert вважає, що слово може бути позначено як неологізм, лише коли воно 

використовується протягом певного часу і в різних текстах, тобто більше не є 

новим словом [9, с.132]. 

Проблемами розвитку неологічної лексики в німецькій мові займалися такі 

українські мовознавці, як Л. Ковбасюк, В. Устінова, О. Кирпиченко, О. Слаба. 

Чинники, що сприяють появі нових слів у лексичному складі мови, 

поділяються на: 1) екстралінгвані (розвиток науки та техніки, інформатизація та 

комп’ютеризація суспільно-політичного життя, вплив шоу-бізнесу та реклами, 

міжнародний тероризм, екологічна політика, глобалізація, зростання темпів 

міжнародної співпраці тощо); 2) лінгвістичні (вербалізація нових реалій та явищ 

позамовної дійсності, поліномінація, тенденція до мовної економії, прагнення до 

подолання мовного автоматизму, тенденція розвитку мови та, водночас, 

тенденція до її збереження тощо) [2, с.156; 8, с. 245-246]. 

У лінгвістиці також немає єдиної позиції щодо класифікації неологізмів. 

Найбільш відомою є класична класифікація, що виокремлює такі види 

неологізмів:  

1) власне неологізми (Neuwort, Neulexem, Neubildung) – абсолютно нові 

слова, пов’язані з виникненням нових референтів (E-Learnig); 

2) нові значення (Neubedeutung, Neusemem) – семантичні інновації під час 

збереження звучання та морфологічної структури слова (Maus (комп.)); 
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3) перейменування (Neubezeichnung, Neuformativ) – морфологічні інновації 

під час збереження змісту (Agrarwirt замість Bauer); 

4) новоутворення (Neuprägung) – нові лексеми, які утвореніза правилами 

словотворення певної мови від слів, що вже наявні й містять у собі нове значення 

(Multi замість Multimillionär) [4, с.19-21; 8, с. 245]. 

Для виявлення особливостей процесів розвитку мови у визначений період 

вважаємо за доцільне більш широке розуміння поняття «неологізм», яке включає 

в себе нові лексеми, нові значення, перейменування та оказіоналізми. Окрім того, 

передбачити, чи закріпляться нові лексичні одиниці в мові, чи скоро вийдуть з 

ужитку, доки неможливо, бо досліджуваний період коронакризи наразі триває. 

COVID-19-Pandemie (також корона-(вірусна) – пандемія чи корона-

(вірусна) криза) є глобальним спалахом респіраторної хвороби COVID-19 

(«corona»). 31 грудня 2019 року в місті Ухань у Китаї було підтверджено спалах 

нової пневмонії з невідомою причиною. 11 лютого 2020 року ВОЗ запропонувала 

назву хвороби COVID-19. У січні 2020 року хвороба перетворилася на епідемію 

в Китаї, а 11 березня 2020 року – ВОЗ офіційно оголошує попередню пандемію 

всесвітньою пандемією. 

Хвороба викликана зараженням коронавірусом, невідомим до цього часу, 

SARS-CoV-2. У багатьох країнах світу під час пандемії відбуваються значні 

переломи в суспільному та особистому житті багатьох громадян, викликаючи 

паніку й страх у людей. До загальносоціального впливу COVID-19-пандемії 

належить також й економічна криза 2020. Невидимість загрози та невизначеність 

ситуації вплинули на психологічний стан людей. Зростає потреба в інформації 

щодо загроз, нововведень, масштабів проблеми, і як наслідок – зростання ролі 

масмедіа та одночасно мовних засобів вираження нових реалій життя 

суспільства, проблем та способів їх подолання. 

Третю й досі найбільш руйнівну пандемію XXI століття в усьому світі 

широко висвітлено в засобах масової інформації. Вона є попереджувальним 

прикладом швидкого поширення хвороби в мережевому й глобалізованому світі. 
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Серед основних способів збагачення лексичного складу німецької мови в 

період коронакризи ми виокремили такі: перехід фахової спеціалізованої 

лексики з галузі епідеміології та медицини до загальновживаної, запозичення, 

словотвір та семантичну деривацію, чи утворення нових значень слів. 

Неологізмом року в усьому світі, безперечно, стала назва нового 

захворювання Covid-19, що є абревіатурою від англійської Corona Virus Disease 

та числа 19, що позначає рік виникнення цієї хвороби. Цю назву захворювання 

отримало від Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка встановлює офіційні 

назви для всіх нових хвороб. Вірус має офіційну назву–Sars-CoV-2 (Schweres 

Akutes Respiratorisches Syndrom-Corona-Virus-2), що належить до родини 

коронавірусів. Вони відомі з 60-их років і названі за свій зовнішній вигляд, а саме 

– форму корони. Corona, у перекладі з латинської, – корона чи вінок. Крім того, 

новий коронавірус тісно пов’язаний зі старим вірусом Сарс-Корона (Sars-Corona-

Virus). Сотні людей померли від цього в 2002 і 2003 роках. Ось чому новий 

коронавірус тепер називається Sars-CoV-2. 

Пандемія COVID-19 сприяла поширенню використання медичних термінів, 

тема медицини вийшла на передні шпальти всіх засобів масової інформації. 

Широке використання медичних термінів у масмедіа сприяє їх популяризації та 

переходу до системи загальновживаної літературної мови. 

Адже не лише фахівцям наразі знайоме таке поняття, як: 

Die PCR-Tests (процедура медичного обстеження з використанням 

полімеразної ланцюгової реакції для з’ясування інфекційних хвороб) gelten 

grundsätzlich als sehr sicher. 

Використання запозичень є розповсюдженим способом позначити нові 

реалії. Так як боротьба з коронавірусом є глобальною проблемою для всього 

світу, з’явилися нові запозичення з англійської мови як мови інтернаціонального 

спілкування. Основну частину запозичених лексем становлять іменники: 

In den Niederlanden wurde am Donnerstag ein teilweiser Lockdown (для 

боротьби з пандемією: комплекс різних заходів для розриву ланцюгів зараження, 
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що складається з правил відстані, обмеження контактів, закриття державних та 

приватних закладів тощо) verhängt. 

Der Lockdown-Beschluss (рішення, постанова про введення боротьби з 

пандемією) von Bund und Ländern ist in ersten Reaktionen von Politik und Verbänden 

überwiegend auf Zustimmung gestoßen. 

Die Stadt Nürnberg verhängt als erste Großstadt in Bayern im Teil-Lockdown 

(часткові заходи впроцесі боротьби з пандемією) zusätzlich strikte 

Ausgangsbeschränkungen. 

Auch die Auswirkungen seien versprachlicht worden: wie Lockdown-Frisur 

(зачіска, зроблена в період локдауну) oder Lockdown-Kilos (набрана вага під час 

локдауну), ergänzt Stefanowitsch: «An diesem Wort kann man eine Kulturgeschichte 

der Pandemie festmachen!». 

Für den Kulturbereich bedeute der harte Shutdown (переривання чи припинення 

роботи на державному рівні з міркувань безпеки) aber «eine weitere Verschärfung 

seiner seit Monaten extrem angespannten Situation». 

München bereitet sich aufgrund eines Inzidenzwerts von 202,1 auf einen Status 

als Corona-Hotspot (гарячі точки коронавірусу, тобто ті міста, де велика кількість 

інфікованих) mit verschärften Beschränkungen vor. 

Diese Hotspot-Strategie (стратегія поведінкив цих місцях) wurde schließlich 

zur bayerischen Corona-Ampel, die wiederum vom Lockdown abgelöst wurde. 

Zu den Hotspot-Regeln (правила поведінкив цих місцях), die die 

Staatsregierung vor Weihnachten auf ganz Bayern ausgeweitet hatte, zählte auch das 

Alkoholkonsumverbot im gesamten öffentlichen Raum. 

Коронавірусна пандемія торкнулася всіх соціальних верств. У масмедіа 

трапляються такі слова, як: 

Zu den Gründen für die Zunahme zählen der Studie nach auch die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie: Homeschooling (навчання вдома), Fernunterricht 

(дистанційний урок) und Kontaktbeschränkungen (обмеження контакту) hätten 

dafür gesorgt, dass sich noch mehr soziale Kontakte ins Netz verlagert haben. 
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Wegen der zahlreichen Homeoffice-Arbeiter (робітники підприємств, які 

працюють удома через пандемію) in der Corona-Krise stieg die Nutzung nun 

sprunghaft an. 

Jungen Menschen wird nun vorgeworfen, Corona-Partys (приватно 

організована вечірка під час кризи коронавірусу в обхід заходів щодо 

стримування коронавірусу) zu feiern, in der (scheinbaren) Sicherheit, dass für sie die 

Party noch lange nicht vorbei ist. 

Corona-News (новини про коронавірус) aus Deutschland. 

Auch der Virologe Christian Drosten sprach im Coronavirus-Update-Podcast 

(подкаст з оновленою інформацією щодо коронавірусу) über die Studie. 

Словниковий склад німецької мови невпинно зростає. Лексика дуже швидко 

реагує на всі зміни в суспільстві та культурі, економіці та техніці, медицині та 

біології, у інших галузях життя людства. Саме в лексиці виникають нові лексичні 

одиниці. Та найчастіше це багатогранний та складний процес перетворення 

лексичної одиниці в одиницю з новим змістом та в новій формі. 

Перспективою подальших наукових розвідок вбачаємо дослідження 

словотвірного аспекту номінативів «Coronavirus disease» та стратегій мовного 

впливу в засобах масової інформації під час коронакризи. 
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3.3. On the issue of phonetic adaptation of English borrowings in the Ukrainian 

language 

 

3.3. До питання фонетичної адаптації англіцизмів в українській мові 

 

Процес проникнення чужорідних елементів у мову існує з давніх часів, 

відколи носії різних мов уперше почали контактувати між собою. Будь-яка мова 

контактує з іншими мовами, і в процесі контактів до неї проникають запозичення 

(за рідкими винятками типу ісландської мови, у яких простежується свідоме 

перешкоджання проникненню іншомовних елементів). Із максимальною 

легкістю запозичуються терміни – позначення тих реалій, які раніше не були 

відомі, – але можливі запозичення й у будь-яких інших шарах лексики. 

Як відомо, слова запозичуються мовою внаслідок певних культурних, 

політичних, економічних стосунків між народами-носіями мов. Найчастіше 

запозичення слова відбувається разом із запозиченням реалії, яку воно позначає. 

Зазвичай такі запозичення відбуваються внаслідок двомовності або певного 

впливу більш розвинутої культури на менш розвинуту. У таких випадках 

запозичення відбувається водночас у декількох мовах. Природньо, що 

запозичуються не поодинокі слова, а цілі шари лексики, що належать до певної 

галузі людської діяльності. Такими були проникнення в європейські мови слів 

computer, internet, file, site, mail тощо. 

Сучасний світ, піддаючись процесам глобалізації, створює оптимальні 

умови для діалогу різних культур та розвитку науки й техніки. Сьогодні, в 

умовах глобалізації, коли англійською мовою розмовляє майже півтора мільярда 

осіб, англійська мова стала справді світовою. Суспільство за лічені роки 

розширило межі своїх інтересів, поповнивши їх новими поняттями, словами, 

значеннями. Таке посилення взаємодії між країнами світу спричинило 

збільшення іншомовних елементів в активній лексиці сучасної людини. На 

прикладі слов’янських мов спостерігаємо переважання впливу 

англоамериканської культури та, відповідно, і мови. Результатом українсько-
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англійських мовних контактів стала значна кількість запозичень, що зумовлено 

розмаїттям позамовних чинників: розвитком економічних зв’язків, впливом 

стилю американського життя, модою на іноземні слова, досягненнями 

англомовних країн в окремих галузях діяльності, пожвавленням культурних 

зв’язків, двомовністю, престижем англійської мови, уживанням англіцизмів для 

демонстрації освіченості або неординарності та внутрішньомовними потребами 

(необхідністю назв для нових предметів, процесів, понять (пейджер, хакер, 

пейнтбол, модем), прагненням мовної економії (копірайт – авторське право, 

лейбл – товарна етикетка з фірмовим знаком, дартс – метання дротиків, чил-аут 

– місце для відпочинку в танцювальних закладах), потребою поповнити 

експресивні засоби (бакси, упс, о’кей), уточнити, деталізувати поняття (хайтек-

компанія, медіа-ринок, веб-дизайнер), поділ галузі семантичного впливу (бейдж 

– посвідчення особи на конференціях, форумах, з’їздах, рейтинг – 

короткотермінова оренда машин, постер – плакат у періодичному виданні, 

рієлтер – агент, торговий посередник з продажу нерухомого майна) [1, c. 129].  

Слова іншомовного походження піддаються певним невідворотним 

процесам, що сприяють їх пристосуванню до нової мовної системи та до правил 

її внутрішньої організації. Системний характер фонетичних змін був виявлений 

ще засновниками порівняльно-історичного мовознавства.  

Важливим здобутком порівняльного мовознавства стало відкриття в XIX ст. 

фонетичних законів, нормального та загального розвитку звуків будь-якої мови 

в межах певного часу й простору. Докладне вивчення мовних явищ та залучення 

словникових свідчень для доведення спорідненості мов приводить Р. Раска, 

Я. Бредсдорфа та Я. Грімма до формулювання одного з найважливіших понять 

порівняльного мовознавства – до поняття регулярних звукових відповідностей, 

до потреби встановлення «буквених переходів», тобто закономірних звукових 

відповідностей в однокореневих словах і формах споріднених мов. Таким є 

встановлений Я. Гріммом (і раніше вже зазначений Р. Раском і Я. Бредсдорфом) 

закон першого германського пересуву приголосних, під час якого система 

вибухових приголосних усіх германських мов пересунулася на один рівень: 
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*bh→ b                      *b → p                   *p → f 

*dh → d                      *d → t                    *t → th 

*gh→ g                      *g → k                    *k → h 

Лат. pater – нім. Vater, лат. Cornu – нім. Horn, лат. duo – нім. zwei (із twei), 

лат. ego – нім. ich (із ik). 

Системний підхід до мови в компаративістиці ХІХ ст. виявився передусім у 

прийомі генетичного ототожнення фактів, у виявленні фонетичних 

кореспонденцій. Системне розуміння фонетичних явищ в їхній історії відбилося 

також у реконструкції архетипів і фонетичних законів. Компаративістика ХХ ст. 

прийшла до методологічно важливого твердження про те, що будь-яка 

реконструкція за своєю спрямованістю завжди є системною [2, с. 195; 3, с. 37]. 

Проте в кінці ХІХ ст. науковці дійшли висновку, що не всі мовні зміни 

можна пояснити, спираючись на вироблену в межах порівняльно-історичного 

мовознавства теорію. В означений період окреслюється нове коло наукових 

проблем, виникають нові погляди на мовні явища, розробляються нові підходи 

до вивчення традиційних об’єктів мовознавчих досліджень. Виникає 

зацікавленість проблемами конвергентного розвитку мов унаслідок тривалих 

мовних контактів, зокрема вивченням лексичних запозичень [4, c. 50]. 

Кожне слово має свою власну історію, проте це не заважає виявляти та 

визначати ті зміни, які охоплюють артикуляційну систему загалом, як, 

наприклад, пересування приголосних у германських мовах. Отже, усе це не 

суперечить принципу постійності фонетичних законів, які за своєю суттю є лише 

формулами регулярних відповідностей між двома послідовними формами або 

між двома діалектами однієї мови. І така відповідність є результатом не 

одиничної дії, а множинних і складних дій, які здійснювалися протягом 

тривалого часу [5, c. 63–64]. 

Загальною причиною фонетичних змін дослідники вважали прагнення 

носіїв мови до милозвучності. Цю думку поділяли вчені Лейпцизької 

лінгвістичної школи. Г. Пауль зазначав, що у випадках, коли якась мова 

поширюється на території, населеній народом, який від самого початку 
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розмовляв іншою мовою, рідна мова її мешканців не може не залишити слідів в 

артикуляції, тому чужа мова повинна зазнати певних змін у звуковому складі. У 

випадках, коли запозичення відбувається через письмо, чужі звуки замінюються 

звуками рідної мови, тобто відбувається явище субституції. Після того, як 

запозичене слово стає загальновживаним, його звуковий склад будується тільки 

на звуках матеріалу рідної мови [6, c. 464]. 

При цьому важливою є здатність мови до засвоєння чужорідних елементів 

та їх гармонійної адаптації. Українська мова є відкритою для проникнення до неї 

чужих слів, цьому сприяє її фонетична система, орфографія, граматичні 

особливості, а також різноманіття засобів словотвору. Отже, перед українським 

мовознавством постала проблема, пов’язана з функціонуванням нового 

гетерогенного матеріалу. 

Будь-яке чужомовне слово пристосовується до мови-реципієнта згідно з її 

внутрішніми законами на фонетичному, орфографічному, морфологічному, 

семантичному рівнях. Фонетична адаптація передбачає пристосування 

іншомовних слів до наголосу та системи звуків мови-реципієнта [7, c. 131]. При 

цьому мова прагне поступово змінити або повністю виключити зі слова сторонні 

чужорідні звуки відповідно до її загальних звукових норм. Серед способів 

фонетичної адаптації виокремлюють: 

− «нульову» адаптацію (слово вимовляється як у мові, з якої воно 

запозичене); 

− політерний переклад; 

− вичитування за правилами вимови англійської мови; 

− передавання іншомовного слова фонетичними засобами мови-

реципієнта [8, c. 101]. 

«Нульова» адаптація означає повний збіг звучання запозиченого слова й 

слова-оригінала, наприклад: апгрейд (оновлення апаратної частини пристрою) 

від англійського upgrade [8, c. 101]. 

Передача іншомовного слова за допомогою фонетичних засобів мови, із якої 

слово запозичене, може спричинити неповну адаптацію, тобто звучання 
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іншомовного слова схоже з вимовою запозичення, але є деякі відмінності. Це 

може бути пов’язаним із недостатнім знанням правил вимови в мові-оригіналі. 

Необхідно пам’ятати, що в процесі свого розповсюдження іншомовні слова 

зазнають тих самих тенденцій асиміляції, які впливали на них у період, коли вони 

вперше ввійшли в рідну мову. Іншомовне слово може бути запозиченим 

індивідами, які добре володіють іноземною мовою, і тому зберігати свій 

сторонній звуковий вигляд. Проте, така стороння вимова не зможе утриматись 

довго, коли слово почнуть використовувати ті, хто недостатньо володіє цією 

іноземною мовою чи зовсім її не знає. Слово може бути спотворене за рахунок 

субституції, помилок при сприйнятті на слух, а також унаслідок переосмислення 

(народна етимологія). Ставши загальновживаним, таке слово може мати 

зворотній вплив на тих, хто знайомий із його первинним звуковим виглядом, 

змусивши їх слідкувати новій, переважній у даний час вимові [6, с. 466]. 

Крім того, слов’янські й германські мови мають різний набір фонетичних 

засобів, тому можуть виникати незручності під час передачі деяких фонем. При 

частковій адаптації звучання запозиченого слова тільки наближене до звучання 

слова-оригінала чи нагадує його: інтернет [inter’net] замість англійського 

internet [‘intǝnǝt], мікропроцесор [ ֽmikropro’tsesor] замість англійського 

microprocessor [ֽmаikrǝʊ’prǝʊsesǝ] [8, c. 101]. 

Можлива навіть наявність різних варіантів того самого англіцизму, як-от у 

словах (фрістайл / фристайл, принтер / прінтер, реаліті-шоу / ріаліті-шоу). 

Важливою умовою для цього є існування унормованої системи передачі 

фонологічних розрізнень та протиставлень із використанням найточніших 

еквівалентів, що існують в українській мові. В українській мові є лише шість 

букв на позначення шести простих голосних фонем. Натомість англійська мова 

використовує шість букв на позначення дванадцяти простих голосних фонем і 

восьми дифтонгів. 

Українська: а, е, и, і, у, о, [a], [е], [у], [і], [u], [o]. 

Англійська: a,e,i,u,o,y [i] [e] [æ] [ɔ] [а:] [u] [ə] [ɜ:] [i:] [o:] [а] [u:] та дифтонги 

[аi] [ei], [oi], [əυ], [aυ], [iə], [ɛə], [υə]. 
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Значні кількісні та якісні розбіжності в системах вокалізму англійської та 

української мов зумовили те, що в процесі адаптації більше змін відбулося в 

системі вокалізму. При цьому простежуємо поширення складних, як правило, 

дивергентних, діафонічних відносин, наприклад: англійський голосний «a» 

реалізується в межах фонем /а/, /е/: cartoon [ka:tu:n ] – картун (мальований 

фільм); action [ekſn] – екшн (команда режисера для початку зйомки); 

travelling [treveliŋ] – тревелінг (зйомка з руху). 

У системі консонантизму більшість приголосних зазнає простої субституції 

українськими приголосними, наприклад: sequel [si:kwel] – сіквел, 

remake [ri:meik] – римейк, western [westen] – вестерн. 

Адаптація фізичних характеристик слова відбувається на фонетичному та 

графічному рівнях, які нерозривно пов’язані. Важливо, щоб цей процес 

відбувався згідно з певними правилами, у результаті чого до мови потрапляли 

якісні, фонетично й графічно прийнятні, запозичення, що не суперечать нормам 

мови-реципієнта. 

У процесі запозичення можна враховувати більшою мірою або написання 

слова, або його вимову, залежно від шляху, яким слово потрапило в мову. Тому 

запозичення можна умовно поділити на фонетичні та графічні. Фонетичні чи усні 

англіцизми потрапляють у мову через безпосереднє спілкування між носіями 

різних мов (напр., англійської та української; англійської та польської). 

З’являється потреба графічного оформлення англіцизму, і тоді використовують 

метод транскрипції, тобто англійське звучання зберігають і якнайточніше 

передають засобами мови-реципієнта, у випадку української мови ще й 

відбувається перехід з однієї алфавітної системи на іншу [9, c. 130]. 

Загалом, фонетична адаптація англіцизмів в українській мові 

супроводжується фонетичною субституцією. Освоєнню англійських голосних 

фонем на українському ґрунті властива більша кількість специфічних рис, ніж 

освоєнню приголосних, що пояснюється належністю англійської та української 

мов до різних типів мов – відповідно вокального та консонантного. 

Пристосовуючись до особливостей фонетичної системи мови-одержувача, 
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англійські фонеми втрачають артикуляційні риси, не властиві українській мові 

(наприклад, втрата англійськими голосними диференційної ознаки довжини; 

втрата глухими проривними приголосними їхньої напруженості, тощо). 

Переважно англійські фонеми замінюють українськими фонемами з подібними 

артикуляційними характеристиками: [u], [u:]→ [у],[d]→ [д],[t]→ [т],[m]→ 

[м],[n]→ [н], тощо [10, c. 93]. 

Теоретичні засади українського правопису дозволяють виокремити кілька 

особливостей фонетично-графічної адаптації англійських запозичень в 

українській мові. 

Деякі англомовні запозичення передаються за допомогою транскрипції, 

проте в цих словах регулярно відтворюється фонема [r], яка в англійській мові 

не вимовляється: bareboatcharter – бербоут чартер; dealer – дилер; insider – 

інсайдер [4, c. 50].  

Правопис 2012 р. регламентує передання hлітерою г і відповідно звуком [г] 

[11, c. 119], хоча й із поправкою на те, що в окремих випадках hлітерою х [11, 

c. 120]. Отже, кожну запозичену лексему з h маємо писати з літерою г, 

наприклад: Гемінгвей (замість Хемінгуей), Гельсинки (замість Хельсинки), гокей 

(замість хокей), гобі (замість хобі) тощо. Передавання h задньоязиковим х в 

українській мові поширене під впливом російськомовної практики, у якій х на 

місці h виправдане через відсутність у системі цієї мови щілинного глоткового 

звука [г]. В українській мові, на нашу думку, робити такі винятки не слід. Хоча 

це й призведе до появи нових омонімів, таких як гол (як частина приміщення) та 

гол (спортивне поняття) [8, c. 132].  

Англійську літеру w, яка позначає приголосний звук [w], недоречно 

передавати українським складотворчим [у]: Wall-Street – Вол-стрит (а не Уолл-

стрит), Walt Disney – Волт Дисней (а не Уолт Дисней), weekend –вікенд (а не 

уік-енд), whitespirit – вайт-спірит (а не уайт-спірит) тощо. 

У словах, що походять із давньогрецької й латинської мов, буквосполучення 

–au-звичайно передається через –ав-: автентичний, автобіографія, автор, 
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авторитет. Але допускається правописна варіантність: аудієнція – авдієнція, 

лауреат – лавреат, аудиторія – авдиторія, пауза – павза, фауна – фавна тощо. 

Буквосполучення –th-у словах грецького походження передаємо звичайно 

через –т-: аптека, театр, бібліотека, теорія, Прометей. Проте в словах, 

узвичаєних в українській мові з –ф-, допускається орфографічна варіативність на 

зразок: анафема – анатема, дифірамб – дитирамб, ефір – етер, кафедра – 

катедра, логарифм – логарифм, міф – міт, міфологія – мітологія, Афіни – Атени 

та ін. 

Mожна виділити такі графічні особливості запозичених слів, як: 

а) написання слів англійською мовою (Fashion Show, у стилі MTV); б) одночасне 

використання слів, написаних кирилицею та латиницею (PR-проєкт, IT-

менеджер); в) використання в слові букв латинського алфавіту й кирилиці 

(Глюкоzа, МакSим); г) написання англійських слів українськими літерами 

(білдинг, кіднепінг, бой енд герл) тощо. Граматичне (морфологічне) засвоєння 

англійських запозичень виражається, наприклад, у тому, що нові слова 

відмінюються як іменники (SMS-ки, лейбл/а/ом/и) і дієслова української мови 

(смоукати – смоукають – смоукали; дрінкати – дрінкають – дрінкали). Той 

факт, що в українській мові паралельно співіснують різні форми для позначення 

одного поняття (PR – піар – паблік рилейшнз), свідчить про те, що українська 

мова ще не «обрала» для цього найбільш адекватної лексичної одиниці. 

Отже, слід зазначити великий вплив англіцизмів на формування словника 

сучасного молодого українця. Процес запозичення відбувається постійно, 

віддзеркалюючи нові реалії нашого життя, даючи їм нові найменування. 

Запозичуючись в українську мову іншомовні слова набувають фонетичної та 

графічної адаптації, яка за допомогою кирилиці передає або графічний вигляд 

або транскрипцію слова. Запозичення, які потрапляють у мову, зазнають певних 

змін, які носять закономірний системний характер. Проте через значні 

розбіжності у фонетичних системах англійської та української мов фонетична 

адаптація англійських запозичень в українській мові спричинила виникнення 

різних способів субституції іншомовних звуків, що викликані певними 
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внутрішніми та зовнішніми причинами. Простежується непослідовність передачі 

тих самих звуків, що знаходяться в однаковій позиції в слові, різними звуками 

української мови.  
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3.4. Peculiaritiesofslangcorrelationwithliterary standard of the English 

 language 

 

3.4. Особливості співвідношеня сленгу з літературним стандартом 

 англійської мови 

 

Сленг – це соціальний різновид мови, уживаний більш чи менш обмеженою 

кількістю людей і відрізняється своєю структурою (фонетикою, граматикою, 

лексемним складом і семантикою) від мовного стандарту. Мовний стандарт – це 

зразкова, нормалізована мова, норми якої сприймаються як «правильні» і 

загальнообов’язкові та які протиставляються діалектам і просторіччям. Сленг 

реалізується в тому чи тому мовному колективі. 

Найбільшим сленгологом світу вважається Ерік Партрідж, який протягом 

усього свого життя збирав величезний фактичний матеріал і опублікував безліч 

робіт, зокрема й словники. Е. Партрідж і його послідовники (наприклад, 

Дж. Грінок і К.І. Кіттрідж) визначають сленги, що існують в розмовній сфері, як 

вельми немічні, нестійкі, не кодифіковані, а часто й зовсім безладні й випадкові 

сукупності лексем, що відображають суспільну свідомість людей, що належать 

до певного соціального чи професійного середовища. Сленг розглядають як 

свідоме, навмисне вживання елементів загальнолітературного словника в 

розмовній мові зі стилістичною метою, для створення ефекту новизни, 

незвичайності, відмінності від визнаних зразків; для передачі певного настрою 

мовця, для додавання висловлюванню конкретності, жвавості, виразності, 

точності, стислості, образності, а також, щоб уникнути штампів, кліше [2]. 

Е. Партрідж вважає, що людина використовує сленг, перебуваючи у 

веселому настрої, за станом душі, заради забави. Сленг надає ґрунтовність, 

конкретність абстрактної думки. 

Основним мотивом уживання сленгу дослідники називають вираження 

почуття емоційної спільності серед членів соціальних груп чи субкультур, їх 

прихильності до певних цінностей та установок. 
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Найбільш характерне теоретико-лінгвістичне розуміння сленгу, що сягає 

корінням у психологічний напрям мовознавства, висвітлено в наступному 

положенні О. Есперсена: «... сленг – форма мови, яка зобов’язана своїм 

походженням, бажанням людської особи відхилитися від звичайної мови, 

нав’язаного їй суспільством». Основний імпульс у створенні сленгу – це «якесь 

почуття розумової переваги». Сленг – результат властивого людству «бажання 

побавитися» (love of play) [2]. 

Так, М. Маковський вважає, що сленг – це «історично сформована на базі 

англійських територіальних діалектів різних регіонів та інших давніх мовних 

елементів і більш-менш загальна для всіх носіїв мови лінгвосоціальна норма, яка, 

реалізуючись на рівні розмовної мови (фонетика, граматика, лексика), генетично 

й функціонально відрізняється від жаргонних і професійних елементів мови » [1, 

с. 20]. 

Серед вітчизняних лінгвістів найбільший внесок у розробку проблем сленгу 

зробив В. Хомяков. 

Сленг, на думку В. Хомякова, – це «особливий периферійний лексичний 

пласт, що знаходиться як поза межами літературної розмовної мови, так і поза 

межами діалектів загальнонаціональної англійської мови, що містить, з одного 

боку, групу специфічної лексики й фразеології, професійних говірок, соціальних 

жаргонів й арго злочинного світу, а, з іншого, група широко поширеної й 

загальнозрозумілої емоційно-експресивної лексики та фразеології 

нелітературної мови» [4, с.99]. 

На особливу увагу заслуговує поділ сленгу на загальний (general slang) і 

спеціальний (special slang). В. Хом’яков пропонує таке визначення загального 

сленгу: «Загальний сленг – це відносно стійка для певного періоду, поширена й 

загальнозрозуміла соціальна мовна мікросистема в просторіччі, досить 

неоднорідна за своїм генетичним складом і ступенем наближення до фамільярно-

розмовної мови, з яскраво вираженою емоційно-експресивною конотацією 

вокабуляра, що часто є насмішкою над соціальними, етичними, естетичними, 

мовними та іншими умовностями й авторитетами». Спеціальний сленг 
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визначається як «соціальна мовна мікросистема в просторіччі, що містить сленг 

і деякі близькі до нього види (римований сленг тощо). Професійні та 

корпоративні (групові) жаргони відрізняються генетично й функціонально від 

загального сленгу» [4]. 

Можна виділити такі моделі співвідношення сленгових варіантів із 

літературним стандартом і сленгом Великобританії.  

Модель I. Такий територіальний різновид сленгу контактує переважно з 

певним ареальним варіантом (чи варіантами) сленгу й не взаємодіє (чи слабо 

взаємодіє) з іншими. 

Простежується своєрідна ієрархія можливостей взаємного впливу окремих 

ареальних варіантів сленгу. Найбільший вплив (безпосереднійчи 

опосередкований) на інші територіальні варіанти сленгу на всіх рівнях надає 

американський сленг.  

Сучасний англійський сленг запозичив величезну кількість американських 

сленгових слів та словосполучень (зокрема й таких, які побутували в Англії 

кілька століть тому й до сьогодні збереглися лише в американському сленгу; 

наприклад: guy, dilly, scat тощо). 

Також широко використовується: 1) типовий для американського сленгу 

спосіб словотворення за допомогою суто американських суфіксів; 2) словотвір, 

що виник на ґрунті американського сленгу (наприклад: lump + tomunch – lunch).  

Зазначимо, що американські елементи в англійській мові (особливо 

вокабули американських територіальних діалектів, які започаткувалися в 

англійській мові через американський сленг) здебільшого є нестабільними та, як 

правило, через деякий час виходять з ужитку, тоді як споконвічно англійські 

сленгові слова існують століттями. На сьогодні зворотний вплив споконвічно 

англійської сленгової лексики на американську фактично не простежується.  

В австралійському варіанті сленгу є понад п’ятсот американських 

запозичень, тобто близько 15% усього сленгового словника Австралії 

(наприклад: brash, baloney, cinch, jive, jane, nerts, slick, stooge, scram тощо); за 

інформацією Е. Партриджа, 40% австралійської сленгової лексики – місцевого 
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походження, 35% запозичено з Cockney і 25% – американізми. Водночас 

австралійськийсленг має більший вплив на новозеландський, ніж, скажімо, на 

англо-індійський чи американський, а останній більше впливає на канадський, 

ніж на австралійський тощо [5]. 

Інтерференція різних ареальних варіантів сленгу не порушує їх специфіку, 

що є необхідним чинником збагачення кожного різновиду. У процесі 

переміщення елементів, властивих одному варіанту сленгу (у силу соціальної, 

економічної чи територіальної близькості, а також у зв'язку з більшою чи 

меншою спільністю тих чи тих різновидів сленгу), в інший територіальний 

варіант, вони можуть використовуватися з іншим семантичним наповненням; 

при цьому такі елементи або виходять з ужитку у вихідному територіальному 

варіанті, або продовжують існувати й розвиватися в ньому незалежно від 

ареальної паралелі, що виникла. Так, «leary» в американському сленгові 

вживається в значеннях «зіпсований, підробний» (товар); «п’яний», «пильний», 

«сором’язливий».  

В австралійськомусленгові та ж лексема застосовується в значенні «без 

смаку одягнений»; «вульгарний; низький». В англійських діалектах «to leary» 

означає «to sneak about with a shy and silly expression, as if afraid to look one's 

neighbor in the face». «Gaff» у загальнолітературній англійській мові означає 

«багор». В американському сленгові, частково і в австралійському та 

новозеландському, це слово має такі значення (останні були характерні для 

англійського сленгу в метрополії кілька століть тому й зберігаються в 

територіальних діалектах Великобританії): 1) «кімната, житло»; 2) «образа; 

хвастощі; обман»; 3) (to stand the gaff): «Burk will show you where you may buss a 

couple ofprads, and fence them at Abingdon gaff», «the drop coves maced the joskins 

at the gaff».  

Цікаво ву цьому контексті розглянути той самий текст на австралійському 

та американському сленгу: «А bonzer sheila and а dinkum bloke got stuoshedby 

a push before the Johns mooched along. It was a fair cow» (австралійський сленг). 

«A knock-out sketch of a hot baby and an ace-high sport got beat up by some tough 
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eggs before the cops woke up. It was a dirty meal» (американський сленг). На 

літературній англійській мові це означає: «А fine girl and а nice boy were attacked 

by ruffians and severely beaten before the police arrived at the scene. The assault was 

an outrage» [4]. 

З іншого боку, деякі лексичні елементи окремих територіальних різновидів 

сленгу виявляють відносну стабільність, будучи невід’ємною ознакою того чи 

того ареального варіанту сленгу. Так, у жодного різновиду сленгу, крім 

австралійського та частково новозеландського, немає таких слів, як «to bash» 

(робити), «bodger» (поганий), «to bluige» (обманювати), «brumby» (дикий кінь), 

«cobber» (друг), «sope» (поганий), «gin» (жінка), «ridge» (відмінний), «to scale» 

(їхати без квитка), «snork» (сосиска) (у новозеландському варіанті «дитина»), 

«squib» (боягуз), «zijf» (борода), «komaty» (мертвий), «hoot» (гроші) (у мові маорі 

«hutana» «той самий») тощо. Ніде, крім англо-індійського варіанту англійського 

сленгу, невідомі слова: «chit» (лист), «chicken» (вишивка), «to chull» (поспішати), 

«to deck» (дивитися), «dash» (талант), «teek» (точний). Тільки американськими (у 

межах США) є такі, наприклад, сленгові слова, як: «sauce» (овочі, страва з 

м’ясом), «to tote» (нести), «bob» (незрілий), «gripe» (роздратування, гнів), «grift» 

(нечесно зароблені гроші), «gunk» (помада) тощо [6]. 

Модель II. Діалектні слова, які не зафіксовані в словниках та сленгу 

метрополії, у літературному стандарті Великобританії, але є вживаними в 

англійських територіальних говорах, використовуються (іноді з певними 

семантичними змінами) лише в різних регіональних варіантах сленгу 

(у найбільш авторитетних англійських словниках такі слова чи зовсім не 

наводять, чи подають із позначками: і. S. S1). Наведемо деякі приклади: слово 

«bail» у двох значеннях: 1) ручка (чайника, ліхтаря тощо) та 2) ухилятися від 

роботи; позбуватися будь-чого, змитися (іноді у формі beel), засвідчене в 

Америці ще в XVII ст. і вживане наразі як типовий елемент для американського 

сленгу, поширене в північних графствах Англії (особливо в Йоркширі, 

Норфолку). Інший семантичний варіант того ж слова, а саме, значення 

«зупиняти», – також типовий для сучасних англійських діалектів, специфічний 
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для австралійського сленгу. Наприклад, в англійських діалектах: «When he 

wanted 'em to stop «bail up» would come a deal quicker and more natural-tike than 

stand». Слово «cobber» (в англ. діалектах – to cob (полюбити, відчувати повагу) у 

значенні «друг» використовується в австралійському сленгу. Звідси воно 

потрапило в США, хоча в американському сленгу вживання цього слова дуже 

обмежено. «Тo glom» «красти», згідно з працями Г. Уентворта, потрапило в 

американський сленг з американських місцевих діалектів (Небраска, 

Коннектикут) у 1907 р.; будучи одним із найпоширеніших слів сучасного 

американського сленгу, воно співвідноситься з англійським діалектом «to glaum» 

у тому ж значенні. Приклад вживання в американському сленгу: «I’ve discovered 

that our hands were gloved Where'd ye gtahm'em, I asked»; «Under the pretence, 

ofglomming a diamond from the strong-box of rascally broker» [5, с. 100]. 

Слово «graft» (робота) (австралійських, сленг), «хабар» (американський 

сленг), співвідноситься з відповідним словом у сучасних англійських місцевих 

діалектах (особливо в графстві Йоркшир: «Well, I've got some graft to do now»). 

Американське сленгове вживання: «Taxpayers in cities the country over ... have 

been subjected ... to this graft-breeding form of municipal mismanagement by courtesy 

called government» [6, с.40]. 

Прототипом слова «gizzard» (серце), що вживається в австралійському 

сленгу з 1916 року, безумовно, було англійське діалектне (Ланкашир, Йоркшир) 

використання «gizzard» у словосполученнях: «to get а gizzard of one’s own» (діяти 

на власний розсуд, бути незалежним), «to grumble (to squeak) in the gizzard» 

(сердитися, скаржитися). Дієслово «to lam» у значенні (утекти, відірватися), 

сходить до англійського діалекту «to lam» у значенні (ударити, побити, швидко 

втекти». «I am thee if the bain't 'quiet»; у Йоркширі: «Wheats tuh lamming?»). 

Синоніми «to lam» в американському сленгу: «to beat it, break it, cut (along)». 

Слово «to mog» (рухатися, іти) характерне на сьогодні як для американського 

сленгу, так і для американських діалектів та сходить до відповідної лексеми 

англійських територіальних діалектів (Йоркшир, Дарбішир, Ланкашир тощо: 

«Now, mog off fur the cows or they oonna be out o'thefoud by six») [6]. 
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Слово «yegg» «злочинець, вбивця» вельми споживане в американському 

сленгу. В австралійському сленгу це слово означає «ледача людина»: «Оh, he’s а 

yegg, mucking about all the time» [5, с. 40]. 

Слова регіональних варіантів сленгу іноді трансформуються в сленг 

метрополії, хоча в цих випадках слова чи є вельми нестабільними елементами 

лексики, чи маловживаними лексемами, які, як правило, замінюються ув живій 

мові відповідними синонімами англійського сленгу (наприклад, yegg, 

зареєстроване в Англії 1931р.). Такі вислови не входять до англійського 

літературного стандарту та залежать від зовнішніх впливів. 

Різні локальні стандарти виявляють неоднакові можливості надбання та 

засвоєння ареально диференційованих сленгових елементів. У діахронічному 

плані тут важливо зазначити, насамперед, таку обставину: у процесі формування 

американського усного літературного стандарту велику роль відігравали не лише 

елементи англійської літературної норми XVII ст., а й лексичні елементи 

англійського сленгу та діалектної мови тієї епохи (як відомо, перші американські 

поселенці походили з найрізноманітніших графств Англії). 

Багато специфічних американських слів, що увійшли в американський 

стандарт у ранній період його формування, ніколи не були літературними в 

англійській мові й фіксуються в перших сленгових словниках, що з’явилися в 

Великобританії (Ф. Гроус, А. Баррер і Ч. Леланд, Дж. Хоттей та ін.). Наприклад: 

«chop» (чудовий), «dude» (піжон), «to faze» (бентежити), «to flunk» (провалитися 

на іспиті), «to gouge» (обманювати), «scatter» (кімната), «shoat» (свиня), «to 

swap» (змінюватися), «to twig» (розуміти), «to wangle» (домогтися) і т.п. [4]. 

У США до сьогодення залишаються живими й продуктивними слова 

класичного англійського сленгу, що вийшли з ужитку кілька століть тому 

(наприклад, dimber, shoat тощо), а також сленгізми, що вживалися ще Шекспіром 

і його сучасниками. Американський сленг посідає особливе місце серед інших 

ареальних варіантів сленгу. Однією з характерних його рис є постійне 

конвертування, перехід лексем з американських територіальних діалектів у 

сленг. Генетично американські діалекти, на відміну від англійських, потенційно 



 

173 

містять усі передумови для пересування тих чи тих своїх компонентів на рівень 

сленгу: подібно до класичного сленгу, вони являють собою готовий конгломерат 

лексичних елементів різних англійських територіальних діалектів. 

Саме цим, очевидно, можна пояснити той факт, що елементи американських 

діалектів, до певного часу, утримувані в територіальних рамках, легко 

конвертуються в сленг. У зв’язку із цим лад американського сленгу є гнучкішим, 

ніж англійської мови, де таке конвертування практично не простежується. 

Приклади конвертування слів з американських діалектів у сленг: слово «to glotn» 

до 1907 року існувало лише в американських діалектах, а потім перейшло в 

сленг; до американських діалектів належали й такі поширені слова 

американського сленгу, як «to tote» (конвертацію в сленг зареєстровано в перші 

століття англійської колонізації Америки), «to bail» (конвертацію зареєстровано 

в 1622 р.) і т.д. [5]. 

Попри певну спільність локальні варіанти сленгу у своїй сукупності не 

утворюють єдиної системи; зміни на тому чи тому рівні будь-якого 

регіонального різновиду сленгу, як правило, не відтворюються на інших 

місцевих варіантах і на відповідному мовному стандарті. Постійне 

міжрегіональне контактування та взаємна інтерференція мовних елементів 

сленгу – під впливом місцевих діалектів англійської мови в США, Канаді та 

Австралії, а також у результаті поєднання мов того ладу (наприклад, індійська з 

різними європейськими мовами в США) – зазвичай тягнуть за собою ареально 

різний (кількісний та якісний) розподіл закономірностей сленгу. 

Загальний англійський мовний стандарт не відповідає повністю іншим 

регіонально обмеженим мовним стандартам (американським, австралійським 

тощо). Елементи, які є нормою в стандартній англійській мові США, можуть 

бути сленгом для англійців; навпаки, англійські сленгові елементи можуть бути 

невід’ємним складником мовного стандарту США, Австралії, Канаді та інших 

країн. Внаслідок цього й співвідношення того чи того ареального варіанту сленгу 

з місцевою мовною нормою не є однорідним і однаковим у всій англійській 

мовній лексиці: той чи той територіально обмежений стандарт у силу різних 
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причин мовного, етнічного та історичного характеру більш-менш може мати 

близькість для місцевого чи периферійного варіанту сленгу. 

З іншого боку, різні регіональні різновиди сленгу можуть породжувати 

неоднакові можливості взаємного контактування та проникнення в літературну 

мову (селективність) і, крім того, неоднакову стабільність своїх конститутивних 

елементів. 
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3.5. Peculiarities of use and characteristics of cultural component of 

phraseological units of English slang 

 

3.5. Особливості вживання та характеристика культурного складника 

фразеологічних одиниць англійського сленгу 

 

Фразеологія природної мови – це найцінніша лінгвістична спадщина, у якій 

відображено світогляд і національну культуру. Завдяки фразеології можна 

дослідити минуле не лише мови, а й історію та культуруїї носіїв. Ідіоматика 

тісніше пов’язана з наївними уявленнями про світ, національну культуру, 

духовним життям і фантазією носіїв мови. 

Англійський сленг є інтеграційним складником та значущим компонентом 

англійської мови, що є безумовною та невід’ємною частиною культури 

англійської лінгвокультурної спільноти. 

Аналіз структурного складу американських нестандартних фразеологічних 

одиниць підкреслює, що він є однотипним зі структурним складом літературних 

фразеологічних одиниць англійської мови. Їх відмінність полягає в більш 

вираженому образному, емоційно-оцінному навантаженню нестандартних 

фразеологічних одиниць, при цьому культурна значуща інформація, передана 

ними, утілюється в культурно-національній конотації фразеологічних одиниць. 

Визначення останньої далеко не завжди є простою справою, адже матеріалом 

слугуютьфразеологічні одиниці, що знаходяться на периферії мовної системи. 

Наприклад, фразеологічна одиниця «to read the Riot Act» своїм корінням сягає в 

історію Англії, де мала пряме значення попередження демонстрантів про 

необхідність розійтися (відповідно до закону). Наразі цей вислів означає 

«жорстке попередження», іноді в жартівливій формі. 

Розмовний англійський національний стандарт не має суті без елементів 

сленгу так, як і сленг не може існувати без елементів розмовного стандарту. 

Семантична деривація розглядається в статті як основний прийом 

поповнення словникового складу англійського сленгу. Це метафоричне й 
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метонімічне перенесення значення, звуження та розширення значень слів, 

генералізація та конкретизація, погіршення та поліпшення значення тощо. 

Приклади з англійської художньої літератури переконливо це демонструють. 

Предметом дослідження є фразеологізми сленгу як невід’ємна частина 

лексикології англійської мови. 

Об’єктом дослідження є культурний складник фразеологічної одиниці 

англійського сленгу, що є відображенням культури та традицій нації в мові. 

Метою дослідження є аналіз шляхів установлення зв’язку між культурою та 

мовою через функціонування фразеологічних одиниць англійського сленгу. 

У статті підкреслено національно-культурну специфіку сленгових одиниць 

англійської мови. У зв’язку з тим, що одним із завдань лінгвокультурології є 

виділення культурної значущості мовних одиниць, наведені приклади 

англійського сленгу розкривають функціонування культурної конотації 

сленгізмів і культурно значущої інформації, що передається лексичними та 

фразеологічними одиницями сленгу. Ця функція сленгових одиниць походить із 

призначення самого знаку – передавати інформацію, бо знак обумовлений 

комунікативною потребою носіїв мови. Культура, культурна інформація, 

безперечно, наявна в системі значень експресивних лексичних і фразеологічних 

одиниць англійської сленгу. 

На процес передачі культурно значущої інформації одиниці англійського 

сленгу впливає безпосередньо менталітет членів англійської лінгвокультурної 

спільності. 

Фразеологія природних мов завжди привертала увагу дослідників, 

результатом чого є поява значної кількості наукових праць у вигляді статей, 

монографій, дисертацій тощо. Але водночас ця тема залишається актуальною, 

адже її різні аспекти потребують більш поглибленого аналізу, наприклад питання 

нестандартної фразеології. 

Існування, еволюція, динаміка, функціонування фразеологічних одиниць 

сленгу викликає значний теоретичний і практичний інтерес, адже вони існують 

незалежно від британської англійської, від якої започаткувалися 
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«американізми». Сьогодні лінгвісти все активніше наголошують на існуванні 

американської мови, підкреслюючи її відмінність від британської, ураховуючи 

величезний вплив, який вона чинить на всі інші варіанти англійської мови у світі. 

Повертаючись до власне фразеології, зазначимо, що майже вся 

американська фразеологія склалася на американському ґрунті, з урахуванням 

географічних, історичних, соціальних, культурних, політичних та інших причин 

і чинників, а також від американської міфології, що бере початок від Фронтіра. 

У вітчизняній лінгвістиці є безліч праць дослідників фразеології, таких як 

В.В. Виноградов, М.М. Амосова, А.В. Кунін, В.Н. Телій та ін. Вони заклали 

фундамент подальших численних досліджень і висвітили різні проблеми й 

сторони фразеологічних одиниць. Зауважимо, що всі праці з фразеології були 

присвячені літературним одиницям фразеології, але майже не було приділено 

уваги нестандартній фразеології, зокрема, американській, за деякими окремими 

винятками праць (Б.Т. Лазарєва, В.П. Сошникова, А.В. Прошина, А.В.Овденка, 

Г.І.Дегтяренка, М.А. Арабаджяна й деякі ін.), у яких розглядаються розмовні 

фразеологізми англійської мови. У дослідженні фразеологія розглядається як 

розділ мовознавства, який оперує знаннями про одиниці мови як знакової 

системи, здатної забезпечити повідомлення про світ [2, с.24]. Фразеологічна 

одиниця розглядається як стійке поєднання слів із повністю або частково 

переосмисленим значенням [3, с.80]. 

Нам близька позиція, згідно з якою будь-який фразеологізм – це текст, який 

є носієм національно-культурної інформації. Фразеологізми прямо чи 

опосередковано (через співвідношення асоціативно-образної підстави з 

еталонами, символами, стереотипами національної культури) несуть у собі 

культурну інформацію про світ, соціум. Фразеологічні одиниці є згустком 

культурної інформації, що дозволяють донести більшу кількість інформації, за 

меншого використання мовних засобів, поглиблюючись до народного духу, 

культури [4, с.48]. 

Фразеологічні одиниці сленгу з’являються спочатку на периферії лексико-

семантичної системи мови, і якщо вони висловлюють життєво необхідні для 
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лінгвокультурної спільноти поняття, можуть переходити з периферії в центр. 

«Нові лексичні одиниці розташовуються на периферії мовної системи, а саме, на 

самому кордоні; якщо ж вони позначають важливу для суспільства реалію, тоді 

вони можуть проникати в центр мовної системи, попри те, що вони раніше рідко 

застосовувалися» [5, с.96]. У системі мови відбувається постійна міграція 

словникових одиниць у напрямах: периферійні пристрої – центр, центр – 

периферія мовної системи. 

Система мови знаходиться в постійному русі: застарілі лексичні одиниці 

виключаються з мови, інновації ж постійно підживлюють мовну систему. 

У межах розгляду цих процесів постійно простежується порушення системи, 

рівноваги: можна припустити, що мова у своєму розвитку прагне збереження 

відсутності рівноваги в певних межах, але не її повного усунення, тому що це 

положення (відсутність рівноваги) має деякі переваги, які полягають у тому, що 

завдяки «нерівномірності» мова зберігає свою жвавість, вона не стає застиглою, 

тобто неврівноважений стан мовної системи є природним і необхідним 

наслідком динамічного характеру розвитку мови [6]. 

Одночасно зауважимо, що зазначена вище відсутність рівноваги мовної 

системи не перевищує певних меж, тим самим зберігаючи стійкість системи. З 

цього приводу Е. Косериу зауважив, що «будь-які зміни в лексичному складі 

певних частин словника (центральних чи периферійних) не відрізнялися своєю 

чисельністю та якістю, отже, вони серйозно не порушують стійкість мовної 

системи. В іншому випадку, наступили б колапс і руйнування мови як 

системи» [4]. 

Фразеологія національної мови як стандартної, так і нестандартної, є 

відображенням життя певного народу, його побуту, культури, традицій, 

вірувань, міфів тощо. У сучасній лінгвістиці із цього питання є дві протилежні 

думки. З одного боку, більшість дослідників стверджують, що ідіоматика – це 

«свята святих національної мови», у якій належним чином маніфестується дух і 

своєрідність нації [3, с. 22]. З іншого боку, ідеться про відмову від використання 
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поняття національно-культурної специфіки лексем (як окремих слів, так і 

фразеологізмів) [1]. 

Імовірно, істина знаходиться посередині.У кожній мові є одиниці з явно 

вираженою національно-культурною специфікою, у яких дійсно відображується 

менталітет народу, його дух, але водночас, у зв’язку з універсальністю розкритих 

у лексемах (словах і фразеологічних одиницях) понять, властивих усім чи, 

принаймні, багатьом народам і мовам, інші одиниці не є повністю носіями 

національно-специфічних рис. 

Зазначимо, що в усіх розвинених природних мовах є одиниці, що передають 

стан людини, її поведінку в критичних ситуаціях, коли вона відчуває біль чи 

знаходиться в ситуації великих неприємностей, але тільки в американському 

загальному сленгу ця ідея передається за допомогою фразеологічних одиниць, 

наприклад: «bite on the bullet» – зціпити зуби, боротися, терпіти біль, горе; 

прийняти неприємності й спробувати жити з ними тощо. Походження зазначеної 

фразеологічної одиниці пов’язано з проведенням складних операцій на 

поранених у польових умовах під час військових дій, яким через відсутність 

анестезії доводилося «bite the bullet» – кусати кулю. Зараз цей вислів став 

стандартним і широко вживається в мові. Наприклад:  

«Keep up the fight, Pardner. Do not let them make you bite the dust, just bite the 

bullets» [5, с.44]. 

Переклад: «Воюй, Парднер. He дай їм зламати тебе, просто тримайся». 

After asking Congress to «bite the bullet» and pass his proposed 10 per cent 

income tax surcharge, the President himself bit the bullet by agreeing to a much larger 

accompanying spending reduction that he believed was in the national interest [7, 

с.110]. 

Переклад: «Після того, як Президент попросив Конгрес зціпити зуби й 

прийняти його пропозицію про 10-відсотковий податок на додану вартість, йому 

самому довелося піти на поступки, погодившись на набагато більше скорочення 

витрат, що, як він вважає, робиться в інтересах нації».  
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З іншого боку, національно-культурна специфіка вираження поняття 

безумовно присутній і в словосполученні «when the eagle flies» – коли 

виплачуються гроші, заробітна плата – «eagle day». Таке значення пов’язане із 

зображенням орла на частині американських грошей. Специфіка відображується 

саме в способі передачі цього поняття, а не в його унікальності, бо гроші платять 

не тільки в США, наприклад:  

«The Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Do not forget the eagle 

flies today» [6, с. 112]. 

Переклад: «Гроші платять у п'ятницю, а в суботу я виїду пограти. Не забудь, 

що зарплата сьогодні».  

Абсолютно не можна відмовити в наявності національно-культурної 

специфіки фразеологічної одиниці «blue flu», у значенні «організована акція 

протесту поліціянтів, іноді інших муніципальних службовців, під час якої вони 

заявляють про захворювання грипом або будь-якою іншою хворобою, яка не 

дозволяє їм вийти на роботу, у зв'язку з забороною для поліціянтів страйкувати:  

«When the police union decides to strike, the Jump street cops come down with a 

bad case of blue» [5, с.44]. 

Переклад: «Коли профспілка поліції вирішує страйкувати, поліціянтина 

знак протесту йдуть із Джампстрит».  

Великий лінгвокультурний заряд має фраза-заклик «I’m from Missouri», у 

значенні «sceptical by nature». Недарма штат Міссурі має офіційне прізвисько 

«Show Me State» – штат недовірливих, що пов’язано з високим ступенем 

недовірливості його жителів. Спочатку в ужиток ця фраза-кліше увійшла в 

1899 р. завдяки конгресмену з Міссурі Віларді Вандівер. Фраза привернула увагу 

дослідників. У наші дні широко вживається як в усному мовленні, так і в пресі.  

Наприклад: «But at the moment Wall Street is from Missouri» [7, с. 99]. 

Переклад: «Алена сьогодні Уолл-стрит скептично ставиться до цього». 

Останнє словосполучення відображує скептицизм, недовірливість щодо Уолл-

стрит, фінансового кола США до обговорюваної проблеми. Культурна 
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інформація цієї фрази тісно пов’язана з її семантикою – це недовірливе, 

скептичне ставлення мовців до ситуації, до обговорюваних питань. 

Демократизація англійської мови призводить до зростаючої взаємодії 

літературного стандарту й нестандартної фразеології, тісного їх переплетіння, 

активного використання американської нестандартної фразеології в засобах 

масової комунікації, у художній літературі та в повсякденній мові. За своєю 

структурою вони нічим не відрізняються від стандартних фразеологічних 

одиниць. Тобто фразеологічні одиниці сленгу не мають певних особливих 

структурованих параметрів, які дали б право на виділення специфічних засобів 

побудови сленгових фразеологізмів в американському варіанті англійської мови. 

Усі вони побудовані за структурними моделями, відповіднодо стандарту 

англійської мови. 

Поширення моделі «дієслово + іменник» і її різновидів, представленої в 

сленгу, можна пояснити широкою полісемією англійських дієслів, яка є основою 

варіативності фразеологічних одиниць. Фразеологічний фонд сленгу зростає 

завдяки семантичним змінам словникових словосполучень і сленгу. Значення 

фразеологічної одиниці сленгу можна зрозуміти повністю, беручи до уваги 

структурні особливості цих одиниць і типи залежності між компонентами. 

Проблема діапазону варіативності сленгових фразеологічних одиниць 

безпосередньо пов’язана зі співвідношенням стійкого й мінливого в їх структурі 

та семантиці. Варіативність фразеологічних одиниць вичерпується під час повної 

втрати зв’язку з її первинною формою та значенням. 

Якщо звернутися до фактів історії, мови та культури, то ми можемо 

дізнатися, що в травні 1773 року англійський парламент прийняв так званий 

«чайний закон», щоб позбавити американських контрабандистів, які доставляли 

чай із Голландії, можливості конкурувати з легальною англійською торгівлею, 

що в підсумку, призвело до інциденту, відомому в історії як «бостонське 

чаювання» [1]. В англійській мові Америки, у зв'язку з цим, з’явилися 

словосполучення «the Boston tea Party», «liberty tea» – замінник чаю, але tea стало 
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в США словом, позбавленим патріотизму, і колоністи звернулися до вживання 

дорогого на той час напою «coffee».  

У сленгу зі словом «tea» пов’язані такі фразеологічні одиниці: «tea party» – 

буйна вечірка, що-небудь нескладне, легке чи необтяжливе; «сuр of tea» – щось 

детально визначене або бажане. Green tea – фенциклідин, транквілізатор для 

тварин. Усі ці одиниці, безумовно, несуть у собі інформацію, як і наступні, 

пов’язані з бічем XX століття – наркоманією (частина з них, імовірно, належить 

до спеціального сленгу, наприклад: tea – «марихуана», «high tea», «sip tea» – 

куріння марихуани, «stick of tea», «tea bag» – сигарета з марихуаною, «tea sipper, 

«tea blower» – курець марихуани, «tea accessories» – пристосування для куріння 

марихуани. 

Важливість проблеми вживання фразеологічних одиниць пояснюється 

поповненням словникового складу мови через появу фразеологічних одиниць зі 

сленгу, що є абсолютно закономірним процесом. Нові фразеологічні одиниці 

краще відображають мінливе становище, нові культурно-історичні умови й 

реалії лінгвокультурної спільноти. Доказом цього є періодика, лексикографічні 

джерела. Це зумовлено тим, що фразеологічні одиниці сленгу є інтегральною 

частиною фразеологічної системи мови. Постійне поповнення словникового 

складу мови й фразеологічного фонду сприяє виконанню основної 

комунікативної функції мови. Мова як соціальне явище є дзеркалом, у якому 

відображується все розмаїття швидкоплинного життя на всіх його рівнях, 

фіксується розвиток процесу класової диференціації суспільства. Аналіз 

фразеологічних одиниць сленгу показує, що фразеологія дозволяє виявити 

специфічні риси певної лінгвокультурної спільності, ставлення її членів до 

життя, роботи, політичних і соціальних подій, явищ. Фразеологія сленгу є 

соціально обумовленою мікросистемою, що існує в макросистемі фразеології 

американського варіанту англійської мови. 

Матеріал показує, що фразеологічні одиниці сленгу володіють трьома 

критеріями: тимчасовою стійкістю, переносним значенням, залежністю 

складників, які є характерними ознаками будь-якої фразеологічної одиниці 
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англійської мови. Фразеологічні одиниці виконують номінативні та 

комунікативні функції й несуть у собі експресивней емоційне навантаження. 
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3.6. Rendering realia and colour nominations as a specific problem 

in the translation of fiction works for children 

 

The translation of fiction for children and young learners from English into 

Ukrainian poses several significant questions in modern Translation Studies. Here refer 

such matters as the rendering of proper names, including such which function as 

a stylistic device of antonomasia, neologisms, colour nominations, etc. Topical for 

theory and practice of translation is also the problem of introduction and translation of 

realia in texts for younger readers. 

The presented paper aims at outlining particular aspects translators working on 

children’s books should take into account among which are: cognitive and 

psychological peculiarities of the target audience, the way of introducing the realia 

used by the author of the original, stylistic parameters of the equivalent, etc.  

While translating fiction for children and young adults the priority of the translator 

should be to create a text adequate for the target audience of the translation. By this, 

we mean that the translator takes into account developmental, psychological, cognitive, 

cultural, and other aspects of the young reader’s personality. To some extent, it leads 

to a greater degree of freedom the translator of children’s books enjoys if compared to 

the translator who translates fiction for adults. For instance, the standard requirement 

to the translation for adults presupposes that it is not localized [2, p. 36], while 

translations for children may consider cultural norms of the target language to make 

the text comprehensible for the child [2, p. 41].  

Being aware of the above-mentioned peculiarities of the target audience, the 

translator is to some extent free to adapt the piece of fiction under translation to the 

intellectual level, culture, world outlook, specific nature of perception, etc. of those 

children and young adults who will read this work in the target language. One should 

admit that excessive domestication will lead to negative consequences such as the child 

will not develop, will be devoid of an opportunity to get to know a new culture, enjoy 

discovering something new, if the piece of fiction which besides aesthetic and didactic, 

should also perform intellectual functions, will cover exclusively the range of notions 
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familiar to the young reader [3, p. 107]. However, the translator should avoid 

introducing an extremely large number of new notions in the text of the translation. 

The overabundance of new complicated ideas may lead to the child’s rejection of 

reading as something too complicated. Thus, the translator’s task is to define the range 

of new concepts that will get domesticated, explained in the text, or explicated in the 

footnotes, glossaries, etc. [3, p. 108]. 

The outlined problems become especially significant when one considers the main 

functions performed by literature for children, among which are such tasks as to 

contribute to the enlargement of the child’s word-stock, the formation of the linguistic 

worldview and cultural environment, provide access to the foreign culture, introduce 

various layers of vocabulary, promote understanding of stylistic aspects, phraseology, 

and other [7, p. 4]. 

Adaptation in translations of fiction for children and young adults cannot be 

considered as something unacceptable because by adapting the text the translator 

adjusts it to the world-view and cultural guides, values, and peculiarities of readers 

who are bearers of the target culture [3, p. 108]. 

In the strict sense of the word, one should consider the translator’s work with 

realia rendering rather than translation [3, p. 108]. 

The author of the original text may define whether the realia introduced in the text 

for young readers require any special way of explication. In the case of translated 

fiction, the same task is for the translator to solve. They state whether the realia is 

known to the target audience (and apply transcription), whether it can be understood 

based on the context, or whether other ways of rendering realia should be used to give 

its meaning and preserve the specific national colouring [3, p. 108]. 

Realia are used in original pieces of writing for children to create the atmosphere 

of the place described in the text, to present its culture and everyday life. Realia may 

refer to different epochs in history not necessarily only to modern. For instance, realia 

of life in India in the novel written for children by G. Byng ‘Molly Moon’s Hypnotic 

Time Travel Adventure’ [10] are introduced by the author in a specific way: 
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1. They may be italicized in the original text, as in: ‘It was now a fully fledged 

tourist attraction, with stallholders outside the gates selling balloons, postcards, 

souvenirs, drinks, batasha – candy floss, nuts and sweets’ [10, p. 115]. Moreover, the 

author provides the explication of this realia in the text. In translation into Ukrainian, 

the approximate translation has been used: «Тепер це був доволі великий 

туристичний центр із крамничками за брамою, де продавали повітряні кульки, 

листівки, сувеніри, напої, цукрову вату, горіхи й солодощі» [1, p. 92].  

2. Commas or hyphens may be used to single out the explication of the realia in 

the original text; a synonym or a generic term may be used to make the meaning of the 

realia clearer. For instance, ‘The shehnai,’ suggested Forest. ‘That’s a really cool 

Indian wind instrument’ [10, p. 147]. Such realia may be transcribed or transliterated 

in the translation, the synonym or the generic term will be translated, as in: «– На 

шехнаї, – підказав Ліс. – Це справді крутий індійський духовий інструмент…» 

[1, p. 116].  

3. To draw the readers’ attention to the realia, authors may use inverted commas, 

as in: ‘‘This is an “ankush”. Don’t worry – it looks alarming, I know, but to an elephant 

being prodded with this is like you being prodded with a small fork’ [10, p. 198]. – «Це 

анкус, ним поганяють слонів. Не турбуйтеся – він тільки здається страшним. 

Але коли ним шпигають слона, це все одно, що людину вколоти маленькою 

виделочкою» [1, p. 149]. The translators have used transcoding and added an 

explanation of the original realia. 

4. Realia may be explicated by the author in the source text: ‘In March India 

celebrates the festival of Holi. A lot of coloured ink is thrown about’ [10, p. 168].  

5. In some sentences the context indicates what is meant by the realia, so any 

additional explanations by the author or translator become unnecessary: ‘A ‘punkah 

boy’ sat on the floor in the corner operating a rope that swung a fan over this ice-box, 

producing a cool breeze that wafted over Waqt and his fellow passengers’ [10, p. 154]. 

The context provides information as to the tasks performed by the servant, thus, 

additional explication will be excessive. To translate the realia, hypernymic 

renomination has been applied: «Слуга, сидячи в кутку на підлозі, смикав мотузку, 
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до якої над льодом було підвішене опахало, це й створювало прохолодний 

вітерець, який обдував Вакта та його супутниць» [1, p. 122]. 

6. The author of the piece of fiction for children can resort to such technique of 

introducing a new notion: the explication can be given in the direct speech of one of 

the characters when from a purely technical point of view, the words are addressed to 

another character, in reality, the interpretation of the realia is aimed at achieving a 

complete understanding of the described phenomena on the part of the young readers. 

For instance, ‘‘…How about a Jain?’ – ‘What’s that?’ – ‘Jains are a sort of Hindu who 

believe in peace and non-violence. They try not to step on insects and even wear white 

masks over their mouths so that they don’t by accident swallow a bug or flies.’’ [10, 

p. 146]. – «– …Як щодо джайна? – А що це таке? – Джайни – це послідовники 

індуїстського вчення, що проповідує мир і відмову від будь-якого насильства. 

Вони навіть намагаються ходити так, щоб часом не розчавити комаху, і носять 

пов’язки на обличчі, аби ненароком не проковтнути жучка чи муху» [1, p. 116]. 

In books for adult readers, the authors themselves can compile commentaries and 

glossaries to explain realia. If such a commentary or a glossary is placed at the end of 

the book for children, it will make the reading more complicated, will divert the child’s 

attention, interrupt the process, pose additional intellectual strain, decrease the 

aesthetic effect of the piece of fiction [3, p. 108]. 

Realia employed in the literary works for children refer to various objects and 

phenomena of a foreign culture. They may denote geographical objects, natural 

phenomena typical of the area, traditional dishes and drinks, clothes, means of 

transport, cults, and religion, money, social layers, and other, for example, gulab 

jamun, chai, chicken tikka, seekh kekbab, lentil papad wafers, raita, roti bread, 

gur [10]. 

Translators of fiction for children often use the following ways of rendering realia: 

1. Transcription (for various onyms); 

2. Transliteration (for proper and geographical names, words known to the 

readers); 
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3. Approximate translation based on generalization [9, p. 90] or hypernymic 

renomination [6, p. 104]. 

4. Descriptive translation (to disclose the meaning of realia); 

5. Combined renomination (a transcribed realia plus explication). 

Combined renomination may be considered one of the most efficient ways of 

rendering realia in works for children as it helps to preserve the foreign sound form of 

the word and simultaneously ensures a full understanding of the notion which is new 

for the young reader. 

Another peculiarity that makes translation of fiction for children and young 

learners difficult is the specific role of colour nominations that often perform pragmatic 

functions in fiction. For our study of colouronyms papers by such linguists as V. Starko 

[8] and A. Zasluzhena [4; 5] have been of major importance. 

When creating a literary work for children, the author defines what particular age 

group it is addressed to, what psychophysiological, cognitive, emotional 

developmental peculiarities should be taken into consideration. Children like to read 

fairy-tales, myths, fantasies. Such books enhance their creative thinking, appeal to 

young readers by giving them an opportunity for the flight of fancy. 

The world of childhood is a bright world which the young readers aspire to find 

in the book. To create such a world, the author resorts to colour nominations. In her 

novel for children ‘Molly Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure’, G. Byng [10] 

describes India. India is the country of colour, with its rich natural colour scheme, its 

minerals, and resources, from which dyes are made, the country of jewels, and specific 

meaning ascribed to every colour by religion. All this shows that writing about India 

is impossible without using colour nominations. 

Difficulties in translation connected with rendering colouronyms may arise due 

to divergent symbolic meanings of colours in the described culture and the culture of 

the target language community. Thus, for instance, in many European cultures, bright 

colours are associated with light, joy, delight, positive emotions, while dark colours are 

usually connected with sadness, grief, failure. So, while reading the book about India 

children will get to know that white and yellow play a symbolic role in burying 
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customs. However, it is the author of the book and not the translator who by employing 

explication, context, and other techniques explains the pragmatic meaning of colour 

nominations so there is no need for the translator to provide explications, 

commentaries, etc.  

In her novel ‘Molly Moon’s Hypnotic Time Travel Adventure’ G. Byng uses such 

colouronyms asred, green, pink, blue, purple, yellow, orange, white, black, and 

grey. However, such colours as golden, silver, scarlet are not frequently mentioned. 

Red and green – prevail in terms of frequencies in the text under analysis as they 

denote the colours of the magic stones used by the characters of the narration to travel 

in time. 

Colour nominations often function to describe: 

– clothes: pink petticoated dresses, dark blue tracksuits, green robes, orange 

socks; 

– natural objects, phenomena, plants, birds, and animals: the black and blue sky, 

a white goat, yellow flowers, dark grey rats, the grey expanse of the river; 

– characters’ appearance: long white beards and mustaches, the eye was… white 

shrouded in cataract, crooked orange teeth; 

– jewels (which play a significant role in the plot): a red crystal, green emeralds, 

red rubies, green crystal, green sapphires, green opals, white pearls. 

Colouronyms often contribute to the figurative metaphoric nomination: golden 

evening, black mood, silver raindrops. These specific lexical units become the basis 

for simile: black like the bog [10, p. 331]. 

The seme of colour is, as a rule, typical of adjectives: purple silk, grey dreadlocks, 

green stripes. Though it may also be found in Nouns: the whites of his eyes, blues flared 

above her head, she plunged into blackness. Less frequent is the meaning of colour in 

verbs: skies blackened, his face reddened and verbals: reddening evening sky, 

blackened iron plates. Adjectives that contain the seme of colour become the bases for 

derivation: black – blacks (Adjective – Noun), black – blackened (Adjective – 

Participle II), black – blackmail (Adjective – Noun), black – blacken (Adjective – 

Verb), black – blackness (Adjective – Noun), and other. 
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While translating texts for children rich in colour nominations, the translator 

should remember that in Ukrainian culture the referent sample for colorounyms 

блакитний, голубий, синій is the sky (as well as mid-air, the sea, etc.). In the book 

under analysis, the adjective blue is also used in combinations with the Noun sky [1, 

p. 59; 10, p. 60, 293]. The blue colour of the sky becomes the referent for the colour of 

the eyes: sky-blue eyes [10, p. 12]. The standard for the colour of the sky has as well 

been mentioned in the text: the sky above, hyacinth blue [10, p. 24].  

As the author presents original Indian culture to the young readers, the blue colour 

becomes an indispensable part of the literary colour scheme used to describe this 

culture because it is the colour of the luxurious clothes (steel-blue sari), unique 

celebration Holi (blue dye), jewels (blue sapphires), fireworks (blue light), etc. 

A degree of cold may be perceived in such combinations asa blue shadow flickered, 

her sky-blue eyes didn’t show any appreciation, the black and blue sky. The same may 

be observed in the Ukrainian language as well when the referent of such colours is seen 

in a haze [8, p. 58]. And though in England blue may be considered the colour of gloom 

and depression (the blues), in India this colour is sparkling blues rather than 

melancholy blue, a part of the bright world of children’s adventures. 

However, one should bear in mind that while presenting the picturesque world of 

childhood and adding colours of India to it, the author is far from idealizing it. There 

are places for sadness, danger, anxiety in the world. One of the tools used for creating 

the shade of gloomy reality in the text under analysis is the colorounym black. 

The translator should analyze the semantics of this adjective and find such equivalents 

that will bear the same emotional charge. In most cases, the adjective black is used to 

denote yearning, sadness, apathy that the main character’s mother felt: ‘Her mother’s 

black mood hung in the air…’ [10, p. 6]; ‘Molly wouldn’t be dragged down by her 

mother’s blackness …’ [10, p. 13]. Traditionally, the black colour foretells misery: 

the skies blackened … [10, p. 259]; ‘His bearded priests surrounded him like a flock of 

black ravens’ [10, p. 293] – in such a way the author describes the negative characters 

who stole the children. In this way, the use of dark colours may be justified in situations 

describing evil: ‘A huge black spider scuttled across the floor’ [10, p. 21]. 
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In Indian culture, black is also the colour that frightens away evil. It is the colour 

of the main character’s beloved dog who accompanies her in all adventures, keeps her 

safe, and supports, for instance, a black pug, a black puppy, a black dog, a black velvet 

form, etc. Black is not perceived here as a negatively charged unit. 

Thus, the translation of realia and colour nominations that function in books for 

children poses an important problem for the translator. While rendering realia, it is 

significant to preserve the specific national colouring this lexical unit has and, at the 

same time, to ensure that the young reader will fully understand its meaning. The work 

with colour nominations which usually perform pragmatic functions requires semantic 

analysis and finding adequate equivalents on the part of the translator. 
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3.7. Lexical peculiarities of forming political vocabulary of the English language 

 

3.7. Лексичні особливості формування політичної лексики англійської мови 

 

Суспільно-політичні події наразі відіграють значну роль у процесі 

життєдіяльності людини. Тенденція до міжнародної глобалізації, інтеграції 

в більші соціально-економічні та політичні спільноти й об’єднання, з одного 

боку, і прагнення зберегти національну ідентичність та унікальність, з іншого 

боку, впливають на людей.  

У ЗМІ широко обговорюються політичні перевороти й дебати, зміни 

соціально-економічних формацій, громадські демонстрації та рух, природні 

явища й стихійні лиха, спортивні досягнення та невдачі тощо, які сприяють 

становленню іміджу держави.  

Безсумнівно, мова, яка використовується для опису цих реалій, складна для 

розуміння в силу великої термінологічності, а також культурологічної та 

ідеологічної забарвленості [3, c. 67]. Формування та функціонування суспільно-

політичної лексики (СПЛ) й особливо термінології (СПТ) нерозривно пов’язані 

з розвитком соціальних понять, які, так само, відображають діалектику 

соціального розвитку, тому дослідження таких лінгвістичних явищ повинно 

проводитися з постійним урахуванням зазначених процесів. СПЛ і СПТ 

виникають у мові зовні приблизно тими ж шляхами, що й інші лексико-

семантичні підсистеми літературної мови [5, c. 50]. Основну їх частину 

складають слова, які є результатом вторинної номінації, тобто отримані через 

переосмислення споконвічних чи запозичених слів, які вже існували в мові. 

Протягом дослідження ми відзначилии такі основні способи утворення 

політичної лексики в англійській мові: 

1. Афіксальний. Високу словотворчу активність у суспільно-політичній 

лексиці виявляли суфікси: -ism (short-termism, sexism, entryism); -ization 

(globalization); -dom (great-powerdom, transgenderdom); -hood (celebrityhood) [8]. 

Atlantism 'атлантизм' (політика тісної співпраці між країнами Західної Європи й 
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США), Atlantist 'Атлантисти' (прихильник такої співпраці), coloration 'політичне 

орієнтування, політичне забарвлення', ageism 'вікова дискримінація' 

(дискримінаційні дії проти людей похилого віку, особливо галузі роботи), sexism 

'дискримінація і жінок' (під час прийому на роботу тощо), Scientology 

'саєнтологія' (псевдонаука, «релігія-наука», яка об’єднує релігію, психологію, 

біологію, створена американцем Л. Р. Хаббардом), Agnewism 'агнеізм' (ідеї та 

погляди колишнього віце-президента США Спіро Агню (крайні праві), вимоги 

закону й порядку), Friedmanite (економіст, який підтримує теорії сучасного 

американського економіста М. Фрідмена) [6, p. 89], Keynesianism 'кейнсіанство' 

(буржуазна теорія державно-монополістичного регулювання капіталістичної 

економіки, сформульована Дж. М. Кейнсом). Keynesian 'кейнсіанський, 

кейнсіанец', Orwellian 'маніпулює фактами, що спотворює факти для цілей 

пропаганди, брехливий, суто пропагандистський' (утворено від імені 

англійського письменника Дж. Орвелла). 

2. Префіксальний. Одними з найбільш продуктивними є префікси: anti- (anti-

gay); pro- (pro-gay). Слід особливо відзначити префікс hyper-, за допомогою якого 

раніше утворилися, здебільшого, вузькоспеціальні терміни: anti-fascist 

'антифашист', antiimperialistic 'антиімперіалістичний', anti-Semitism 

'антисемітизм', antisocial 'антигромадський', antiwar 'антивоєнний' [7, с. 15]. 

В останні десятиліття за його допомогою утворюються слова загальномовного 

функціонування: hyperdemocratic, hyperspace [8, с. 16]. Роль префіксальних 

формантів можуть виконувати й повнозначні слова. Особливо популярним в 

останнє десятиліття є елемент near- у значенні «майже», наприклад, near-dictator, 

near-majority.  

3. Складні та складноскорочені слова: англ. barnburner 'радикал, прихильник 

крайніх заходів' (так називали затятих супротивників рабства в демократичній 

партії США у 40-х роках XIX ст .; вислів було взято з анекдоту про фермера, який 

спалив комору (burnedhisbarn), щоб позбутися щурів); bridgebuilder 

'миротворець, прихильник «наведення мостів», тобто заходів щодо зменшення 

напруженості стосунків між СРСР і США, між країнами з різними ідеологічними 
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системами'; dawk 'людина, не схвалює війну, але відмовляється активно боротися 

за мир' (слово-гібрид, утворене в результаті з’єднання двох слів dove 'голуб' і 

hawk 'яструб') Dixican 'республіканець із Південних штатів США' (утворено від 

Dixie 'південь США' і Republican 'республіканець'); Feebie 'співробітник 

Федерального бюро розслідувань' (утворено від скорочення), keynote 'програмна 

промова на з’їзді партії'; keynoter 'оратор, який виступає із цією промовою' [7, 

с.20].  

3. Абревіатури: англ. A.A.P.S.S. 'Американська академія політичних і 

соціальних наук', АС 'Атлантична хартія', ВСА 'британські володіння в 

Центральній Африці', B.C.N. 'Британська співдружність націй', ВСР 

'Комуністична партія Великобританії', JCCTU 'Міжнародна конфедерація 

християнських профспілок', MP 'член парламенту', ACDA 'Управління (США) з 

контролю над озброєнням і роззброєнням', РАС 'комітет політичних дій'. 

4. Словосполучення. Button problem (question) 'проблема відповідальності за 

початок ядерної війни', cold war 'холодна війна', cold warrior 'прихильник 

холодної війни', do not know (субстантивація словосполучення) 'коливається 

виборець', New Left 'нові ліві ", New Right 'нові праві', Old Left 'старі ліві', radical 

left 'ліво-радикальні угруповання', radical right 'крайні праві', shuttle diplomacy 

'човникова дипломатія' [7, с.20].  

5. Конверсія. Це явище являє собою також високопродуктивний засіб 

утворення неологізмів в англійській мові, про що свідчить безліч зареєстрованих 

лексичних новоутворень. Так, наприклад, дієслова to bar-code (наносити 

штрихкод), to menu (обирати зі списку команд або варіантів відповіді, виведених 

програмою на екран), to google (шукати інформацію в системі Google) утворені 

від іменників способом конверсії. Інші приклади конверсії: camp-on, to freeze-

franie, to data тощо. 

Варто зупинитися на похідних іменниках, утворених засобом конверсії від 

фразових дієслів. Висока продуктивність освіти такого типу іменників у галузі 

науково-технічної термінології, є не випадковою. Як відомо, гідністю кожного 

терміну є його влучність, тобто здатність чітко й виразно відображати суть для 
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позначення явища або процесу [2, с. 17]. В іменників типу breakthrough така 

властивість забезпечується, насамперед, характерним співвідношенням із дією, 

бо їхньою словотвірною базою слугують дієслівні фразеологічні одиниці [1, 

с. 94]. Наприклад: countdown – зворотний відлік часу під час пуску снаряду чи 

ракети: cut-out – запобіжник: print-out – роздруківка: read-out – висновок 

інформації з комп’ютера для читання.  

Співвідношення з дією, яка найбільш яскраво виражена в іменниках такого 

типу, дозволяє словам не лише називати предмети, а й давати їм певну 

характеристику у зв’язку з тією чи тією дією. Це надає іменникам динамічність, 

яка особливо яскраво представлена в таких словах, як: gadabout – некомпетентна 

людина; knock-down – міцний спиртний напій [8, с. 18].  

Для багатьох термінів такого типу характерна побутова асоціація, в основі 

якої лежить метафоричне перенесення назв дій, які не мають науково-технічного 

значення, на деякі науково-технічні явища. Наприклад: runaway – аварія на 

атомному реакторі, за якої відбувається «витік» радіоактивних елементів; stand-

by – резервне обладнання. 

Для учасників політичної діяльності особливим є пошук нових інструментів 

дії, найважливішим із яких є мова. І як немаркований інструмент політичної 

діяльності мова допомагає привертати увагу спікерів до необхідних моментів 

контексту. Політичний дискурс характеризується налаштуванням на «вплив, 

тиск, навіювання, агресивність, експансію, маніпуляцію поведінкою та 

когнітивними структурами реципієнта» [6, р. 9]. 

Для реалізації цих напрямів, разом і кожного окремо, застосовуються 

різноманітні вербальні та невербальні засоби. Часто наявних мовних засобів у 

такому типі дискурсу не вистачає, і з’являються все нові й нові лексичні одиниці: 

Netroots (2003) – політичні активісти, які спілкуються за допомогою Інтернету, 

особливо ті, які використовують для цього блоги. Fed – має два значення: 

федеральний уряд; державний чиновник, fence-mending – зміцнення власних 

політичних позицій (особливо у своєму виборчому окрузі) шляхом спілкування 

з широким колом виборців, to inainstreet – вести передвиборну кампанію на 



 

197 

головних вулицях міст або районів, doorbell-riming – поквартирна агітація, 

агітація на дому.  

Інтенсивний розвиток галузі фінансової діяльності, створення нових 

фінансових структур та інновацій є багатим джерелом виникнення нових лексем. 

Розглянемо докладніше одиниці вторинної номінації, які утворені різними 

словотворчими способами в межах зазначеного підкласу: dynamize – 

підвищувати пенсію, беручи до уваги рівень інфляції, через підвищення зарплати 

в останні перед відходом на пенсію роки. Така лексична одиниця являє собою 

результат семантичного словотвору, коли для позначення нового 

використовується вже наявна в мові лексична одиниця, але при цьому 

змінюється її значення. Дієслово dynamize вживалося у фінансовому дискурсі із 

70-х рр. опереднього століття, позначаючи більш загальне значення: робити 

більш динамічним й ефективним, потім відбулася спеціалізація цього поняття, і 

з’явилося його нове, описане вище значення; home-banking – банківські послуги 

на дому (можливість користуватися низкою банківських послуг, не виходячи на 

дому, за допомогою персонального комп’ютера): greenmail – викуп компанією 

своїх акцій за завищеною ціною у фірми, скуповуючи значну кількість її акцій із 

загрозою поглинання, в обмін на обіцянку утриматися від повторних спроб 

поглинання. Слово утворено через заміни компонента black у слові blackmail на 

green, так як blackmail (шантаж) є протизаконною дією, a greenmail залишається 

в межах закону. У наведеному прикладі наявна асоціація між «дозволом» і 

зеленим кольором.  

Активне збагачення словника свідчить про інтенсивний розвиток різних 

суспільних процесів і, як наслідок, про активність змін у картині світу [4, c. 211-

216]. При цьому нові лексичні одиниці, що відображають ці зміни, дозволяють 

їх зберігати й транспонувати в мовній картині світу. Процеси змін є настільки 

інтенсивними, що виникає потреба не лише в нових лексичних одиницях, а й 

нових словотворчих засобах.  

6. Політичні ідіоми. У політичній лексиці, яка не є за походженням 

термінологічною, виділяються політичні ідіоми мови масової комунікації. У 
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плані тематичної класифікації, що спостерігається вже з їх назви, це головним 

чином лексика, що позначає різні реалії та явища зовнішньої політики, а також 

внутрішньополітичне життя.  

Процес утворення політичної лексики через вторинну номінації 

характерний, очевидно, для будь-яких мов, незалежно від того, у яких соціальних 

умовах вони функціонують: наприклад, в англійській мові: advance – 

застереження, попередня підготовка заходів, пов’язаних із виборчою кампанією 

кандидата на будь-яку політичну посаду. Технічний термін blacklash – 

уживається в значенні «антагоністична реакція білих на вимоги расової 

інтеграції». Слово banana – банан, в американських жаргонах вживається для 

презирливого іменування американців азіатського походження, які є частиною 

білого істеблішменту або виступають за співпрацю з ним; color-blind – страждає 

на дальтонізм, що не розрізняє кольорів, як елемент суспільно-політичної 

лексики означає «не має расових забобонів»; відповідно переосмислено та його 

похідне color-blindness – дальтонізм – «відсутність расових забобонів».  

7. Запозичення. Зазначимо, що дуже багато суспільно-політичних термінів 

у більшості європейських мов мають спільне коріння латинського й грецького 

походження, тому іноді питання про безпосереднє джерело мови, з якого було 

запозичене те чи те слово, виявляється досить складним і для його розв’язання 

необхідно залучати численні екстралінґвальні дані. Тут треба вказати кілька 

моментів, що значно вплинули на формування політичної лексики окремих 

національних мов і подальше її поширення в інших європейських мовах [5]. 

В англійській мові в області нової СПЛ запозичень порівняно небагато, тут 

також трапляються запозичення з німецької мови часів Другої світової війни: 

untermensch 'недолюдина', blitzkrieg 'блискавична війна', цікаво, що перша 

частина цього складного слова тепер слугує як компонент у новому утворенні 

TV-blitz, яке означає масову широку кампанію по телебаченню, що ведеться 

в останні дні перед виборами.  

Запозичуються також слова для позначення реалій життя інших держав, 

наприклад gastarbeiter 'іноземний робітник у ФРН'. Деякі запозичення, навпаки, 
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використовуються для позначень власних реалій соціального життя, наприклад, 

фр. amateur 'любитель', уживається в Америці для позначення непрофесійних 

політиків, російське слово тройка 'трійка' отримало відразу два політичних 

значення: 1) «виконавчий комітет, що складається з трьох представників – по 

одному з протиборчих країн (чи угруповань) й одного нейтрального»; 2) амер. 

«Три провідних радника президента з питань економіки». Англ. dove 'голуб' у 

значенні «ліберально налаштовані буржуазні діячі, що виступають із позицій 

обмеження мілітаризму, мирного розв’язання конфліктів» і hawk 'яструб' – 

«прихильник розв’язання суперечливих питань військовим шляхом, прихильник 

жорстких заходів», а також похідні від них dovish 'миролюбний – прагне до 

мирного розв’язання суперечок і конфліктів', hawkish' войовничий, який вважає 

війну єдиним засобом розв’язання суперечки' [7, 8]. Семантичні кальки цих 

значень з’явилися і в українській мові: «Голуби», як називають у Конгресі США, 

противників гонки озброєнь і військових авантюр. Аналогічним прикладом є 

вживання слова «бегемот» для позначення великої акціонерної капіталістичної 

компанії, слів «койот» і «шакал» у значенні «контрабандист», який перевозить у 

США іноземних робітників-латиноамериканців для продажу своїм клієнтам. 

Такі явища характерні, передусім, для тієї частини політичної лексики, яку ми 

позначили як політичні ідіоми мови масової комунікації; у мовах, що 

функціонують в умовах капіталістичного суспільства, вони трапляються також у 

політичних жаргонах.  

Запозичення з іспанської мови в останні десятиліття надходять в англійську 

мову, здебільшого, через її американський варіант: sicario «найманий убивця, 

який працює на наркомафію». Слово autodefensa вводить позначення «загонів 

смерті» в Колумбії. Певну роль у поповненні словникового складу англійської 

мови продовжують впливати на російську та українську мови. Російське слово 

«номенклатура» послужило моделлю для неологізму клептотура, який означає 

“the thieving habits of the old nomenklatura under new post-communism conditions” 

[8, с. 10]. Використання запозиченого терміну замість слова рідної мови чи поряд 

із власним словом обумовлено низкою причин: 1) прагненням зберегти стислість 
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і технічний характер цього терміна (aes alienum (лат.) – борги, пасивний баланс; 

Gleichschaltung (нім.) – процес стандартизації політичних, економічних і 

культурних інститутів в авторитарних державах); 2) складністю знайти 

правильний еквівалент (harakiri swap – ризикована торгівля валютою, яка 

призводить до фінансових збитків чи незначного прибутку, що практикується 

брокерами для залучення нових покупців).  

У процесі розгляду матеріалу зазначено, що ідеологізовані терміни в 

англійській мові мають властивості, які відрізняються від загальних 

властивостей термінів й акумулюють специфічні характеристики, які полягають 

у тому, що під впливом різних ідеологій однакові мовні знаки стають 

амбівалентними (семантично дивергентними) унаслідок їх використання в 

різних соціальних системах. Так, термін (чи термінологічне поєднання) може 

передавати неоднакові значення та оцінку залежно від адресата інформації; 

наприклад: individualism – індивідуалізм по-різному оцінюється в 

капіталістичній і соціалістичній державі, voting right – виборче право 

неоднозначно сприймається в тоталітарному й демократичному суспільствах; 

термін exploitation має таку дефініцію в The Oxford Dictionary of New Words, 

“Taking advantage of something for one’s own use or benefit, especially in an unethical 

manner. In Marxist theory exploitation refers to the making of profit (by capitalist) 

from the labor of others (the proletariat)” [7, с.19].  

Політичний дискурс є базисом для лексичних новоутворень. Політична 

активність належить до нормативно-недостатнього типу діяльності. На відміну 

від нормативно-надлишкового виду, нормативно-недостатня діяльність відкрита 

до інновацій, часто має непередбачуваний результат. Політична діяльність – це 

та активність, яка повинна принести цілком певний ефективний результат.  

 

Література: 

1. Васильєв А.Д. Ігри у слова: манипулятивна евфемизація / А.Д. Васильєв. М. 

Політична лінгвістика. 2010.  



 

201 

2. Наумова І.О. З історії терміну «Політична коректність» / І.О. Наумова. Х. 

ХНАМГ. 2008. 205. 

3. Терминасова С.Г. Мова та міжкультурна комунікація / С.Г. Терминасова . М. 

Слово, 2000. 325. 

4.Importanceofthepoliticalcorrectness / [Електронний Ресурс]. Режим доступу: 

www.newsweek.com/2014/10/17/emea-issue.html 

5. Roget's 21stCenturyThesaurus/ [Електронний Ресурс]. Режим доступу: 

http://thesaurus.reference.com/browse/political%20correctness 

6. The origin and nature of political correctness / [Електронний Ресурс]. Режим 

доступу: http://www.NewYorkTimes.com/theoriginandnatureofpoliticalcorrectness 

7. The origins of Political Correctness / [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://calendar.boston.com/boston_ma/events/show/371868936-o-p-c-obsessive-

political-correctness 

8. The Oxford Dictionary of New Words/ [aut. J. Green]. L.: Oxford University Press, 

1997. 239. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.newsweek.com/2014/10/17/emea-issue.html
http://thesaurus.reference.com/browse/political%20correctness
http://www.new/
http://calendar.boston.com/boston_ma/events/show/371868936-o-p-c-obsessive-political-correctness
http://calendar.boston.com/boston_ma/events/show/371868936-o-p-c-obsessive-political-correctness


 

202 

Part 4. History and Theory of Literature in Modern Philological 

Epistem 

 

4.1. Specificity of representation of the artist’s fate under the conditions of lack of 

freedom in Borys Teneta’s short story “Vynakhidnyk” (“Inventor”) 

 

4.1. Специфіка репрезентації долі митця в умовах несвободи за повістю 

Бориса Тенети «Винахідник» 

 

Тема долі митця в умовах несвободи є традиційною для світової літератури. 

Вона зародилася ще в античні часи й по-різному виявлялась у наступні епохи. 

Митці додавали свої нюанси до її художньої інтерпретації. Дослідження 

особливостей утілення проблеми специфіки репрезентації не втрачає своєї 

актуальності незалежно від часу, соціокультурної ситуації, державного ладу й 

ідейних настроїв епохи. В українській літературі тему репрезентовано по-

особливому, хоч і в контексті світових традицій, адже тривалий час перебування 

українських письменників в умовах несвободи наклав свій відбиток на способи і 

специфіку її репрезентації. 20–30-ті роки минулого століття у черговий раз 

проблему актуалізували й додали варіативності до її художнього вирішення. 

Борис Тенета в повісті «Винахідник» (1933) запропонував свій варіант 

репрезентації проблеми, суголосний епосі й подальшим подіям у країні. 

Зважаючи на те, що твір майже не розглядався в сучасному літературознавстві, а 

в контексті творів про митця в умовах несвободи розглядається вперше, 

уважаємо проблему, представлену в публікації, актуальною. 

Метою дослідження є аналіз повісті Б. Тенети «Винахідник» у контексті 

творів про трагічну долю митця у світі насильства. 

Борис Йосафович Тенета (справжнє прізвище – Гурій) (1903–1935) 

належить до покоління репресованих письменників 20–30-х років. Арештований 

після вбивства Кірова Б. Тенета не став очікувати на суд і вирок, а покінчив 

життя самогубством у тюремній камері. Не зважаючи на відсутність судового 
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вироку, твори письменника були вилучені з літературного процесу, а ім’я 

тривалий час замовчувалося. Логічно, що літературознавча рецепція його 

творчості поділяється на два періоди. Перший представлений публікаціями 

різного рівня й ідеологічної заангажованості за авторством Г. Костюка, 

І. Лакизи, В. Покальчука, Я. Савченка, О. Травня та ін. Другий період 

починається вже з дев’яностих років минулого століття, коли було здійснено 

перші кроки до повернення письменника в український творчий контекст. Саме 

тоді з’явились публікації В. Мельника [4], М. Чабана [8, 9], пізніше 

В. Дмитренко [2, 3]. В. Дубініна [1] й Л. Стороженко [7] розглянули творчість 

письменника на дисертаційному рівні. Повість «Винахідник» була введена в 

літературний процес тільки завдяки зазначеним кандидатським дисертаціям. 

В. Дубініній і Л. Стороженко Таїті Борисівна Швець-Тенета-Гурій, донька 

Б. Тенети, люб’язно надіслала фотокопії, мабуть, єдиного екземпляру книги. 

В. Дубініна розглянула твір в контексті багатоаспектності проблематики великої 

епіки письменника, разом із повістю «Гармонія і свинушник» (1927). 

Л. Стороженко кваліфікувала твір як історичну повість-біографію. У контексті 

творів про митця твір не розглядався. 

В інтерпретації письменників різних епох рецепція образу митця поступово 

змінювалась. Одним із перших творів, який був конкретно присвячений митцеві, 

уважається твір доби Просвітництва. Це роман Й. В. Ґете «Роки навчання 

Вільгельма Мейстера» (1796). Епоха Романтизму активно артикулює цю тему. 

У рецепції романтиків митець – обраний деміург, який створює ідеальний світ. 

Проте мистецтво й буржуазний світ – антагоністи в їх рецепції. Вони є 

несумісними, а їхні змушені зіткнення завжди гостро конфліктні, хоча соціально-

економічне підґрунтя конфлікту не з’ясовувалося або з’ясовувалася лише 

пунктирно, що надавало йому споконвічно-метафізичного забарвлення. 

У творчості письменників-реалістів митець втрачає ореол обраності й 

винятковості. Вони активно починають розробляти проблему місця митця в 

суспільстві. У їх творах митця репрезентовано не в романтичному, 

«піднесеному» дусі, а в усій своїй життєвій достовірності, у контексті епохи й 
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середовища, частиною яких він є. Від романтиків вони запозичили ідею 

ворожості світу для творчої реалізації митця. Так, наприклад, О. де Бальзак 

одним із перших за мету в зображенні митця поставив викриття несвободи митця 

у ворожому суспільстві. Епоха кінця ХІХ століття порушила проблему вищості 

мистецтва, невлаштованості творчої особистості, негативного впливу умов 

несвободи на творчість, що в кінцевому підсумку призводить до загибелі митця. 

Це продовжилось і в літературі початку ХХ століття. 

Проблема існування митця в умовах несвободи активно представлена в 

таких творах як «Крихітка Цахес» і «Життєва філософія кота Мурра» 

Е. Гофмана, «Портрет» М. Гоголя, «Овальний портрет» Е. По, «Шагренева 

шкіра» О. де Бальзака, «Мартін Іден» Дж. Лондона, «Майстер і Маргарита» 

М. Булгакова, «Смерть у Венеції» і «Доктор Фаустус» Т. Манна та ін. 

В українській літературі тема була інтерпретована у творчості багатьох митців 

(Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський, В. Винниченко, 

Є. Маланюк, Ліна Костенко та ін.). М. Хвильовий свій твір «Я (Романтика)» 

присвятив «Цвітові яблуні» М. Коцюбинського в такий спосіб завуалювавши 

роздвоєність особистості митця в умовах несвободи, його залежність від 

політичної ситуації в країні. Б. Тенета, на нашу думку, пішов тим же шляхом, 

представивши історію життя реальної особи як пригодницьку повість, 

завуалювавши в такий спосіб сучасну йому реальність, адже не випадково це 

єдиний із надрукованих прозових творів Б. Тенети, який зник з усіх бібліотек 

України. Доля митця в літературі завжди трагічна. Він не знаходить розуміння у 

світі зла й насильства. На нього завжди чекають складні випробування. Така доля 

чекає й Пропена, головного героя повісті, але він здатний отримати моральну 

перемогу не зважаючи ні на що. 

Як уже зазначалось, єдиний відомий нам екземпляр видання повісті 

знаходиться в архіві доньки письменника в Москві. Вона надіслала зацікавленим 

скан-копію твору. На ній рукою автора написана посвята: «Таї й Тані – одній 

рано, другій пізно. Боба. Південний, 11.04.33 р.» [5, с. 1]. Твір вийшов друком у 

видавництві «Молодий більшовик» у 1933 році тиражем 5000 примірників за 
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редакцією Г. Костюка. За вказівкою автора, це повість для старшого шкільного 

віку. Л. Стороженко у кандидатській дисертації розглядає твір разом із романом 

«Загибель Анагуака» як твір історичної тематики (рукопис роману дослідниця 

також отримала від доньки письменника, доклала зусиль до його видання 

окремою книгою [6]) [7, с. 151] і зараховує його «до одного з різновидів історико-

біографічної літератури – жанру художньої біографії» [7, с. 153]. На таку думку 

дисертантку наштовхнув, швидше за все, той факт, що головний герой твору – 

Дені Папен – це реальна особа, з фр. Denis Papin (1647–1714). Він відомий як 

доктор медицини, математик і винахідник, серед винаходів якого – проєкт 

порохового двигуна. Також реальними особами, чиї імена побіжно фігурують у 

творі, є принц Наварський, Жан Кальвін, Роберт Бойл, Томас Мор та ін. Проте 

рік видання твору змушує задуматися над тим, що основна проблема твору не в 

поданні художньої біографії відомої особи. Атмосфера в країні змушувала 

митців висловлювати протест системі в завуальовані формі. 

Із біографії Б. Тенети відомо, що він входив до літературного угрупування 

МАРС (майстерня революційного слова), яке утворилося на основі іншого 

літературного угруповання – «Ланка». Митці об’єднання дотримувалися 

літературно-художніх принципів, близьких до “неокласиків”, а в своїй творчості 

орієнтувалися на постійне самовдосконалення, написання творів 

високомистецького рівня з поглибленою увагою до нових суспільних процесів, 

особливостей світосприйняття кожної людини. 

Повість «Винахідник» суттєво відрізняється від попередніх творів 

письменника, у яких життя було представлене не завуальовано, хоча найчастіше 

в імпресіоністичній манері. Оповідь сповнена захоплюючими пригодами, 

цікавими винаходами, історичними фактами, проте з ними повість об’єднує 

проблема невідповідності людських прагнень реаліям дійсності, яка оточує.  

Початок повісті відповідає традиціям пригодницького жанру: Папен і його 

учень Модільяні тікають із в’язниці у Венеції. Дені Папен – француз, який уже 

був змушений тікати з рідного міста Блюа, де народився й виріс, через 

загострення релігійного конфлікту до якого він був дотичний. До втечі з Венеції, 
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якою починається твір, він уже об’їздив усю Німеччину, побував у Англії, жив у 

Римі. Така географія, вважаємо, представлена для показу широти постановки 

проблеми, адже в жодній зі згаданих країн Європи митець не зміг вільно творити, 

не був прийнятий ні сильними світу цього, ні пересічними людьми. УДія 

відбувається у Венеції, яка фігурує у творі як алюзія на твір Т. Манна «Смерть у 

Венеції» (1912), де автор загострив проблему «художник і дійсність». 

Розв’язання проблеми саме у Венеції, як арені основних дій, є своєрідним 

нагадуванням письменника про панування духовності в епоху Ренесансу й 

одночасною постановкою проблеми про можливість нового Відродження. У 

такому контексті втеча з Венеції на початку повісті Б. Тенети «Винахідник» є 

показом неможливості нового Відродження, що було чітко зрозуміло вже 

в 1933 році, коли наступ на українських митців мав відомі наслідки. 

Головний герой повісті «Винахідник» Дені Папен є талановитим творцем, 

який уміє робити різні, не завжди досяжні для розуміння пересічної людини, 

речі. Проте своїм життєвим надзавданням уважає створення корабля, який буде 

рухатися без допомоги весел та вітрил. Шлях до здійснення цієї мети виявився 

складним і небезпечним, потребував багато часу й фінансових витрат. Його 

доповідь у «Королівському науковому товаристві» нікого не зацікавила й 

залишилася непоміченою. Нерозуміння з боку учених Папен пояснив своїм 

походженням: «Хто такий він, Дені Папен? Лише син годинникаря, і цього йому 

не слід забувати, яка б не була в нього добра голова» [5, с. 27]. Він вирішив 

продовжувати працювати над своїм винаходом і продовжувати шукати 

розуміння серед представників різних країн. Він об’їздив Німеччину, побував у 

Англії, якийсь час жив у Римі, але потім переїхав до Венеції. У кінці XVII – на 

початку XVIII століття Венеція – це великий торгівельний центр, місто значних 

можливостей і перспектив. На початку місто справило позитивне враження на 

Папена. Він познайомився з юнаком Модільяні, який зрозумів і намагався 

усіляко підтримувати свого нового друга в усіх справах, став його учнем. Папен 

знайшов роботу, і незабаром уся Венеція знала про нього як про досвідченого 

механіка. Однак венеційські ченці вирішили скористатися вправністю 
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винахідника й змусили його винайти прилад, завдяки якому з очей мадонни 

будуть капати сльози, щоб іще більше вводити в оману малоосвічених людей (як 

це нагадує привнесену зверху українізацію 1920-х). Священикам потрібна була 

сенсація, вони представили роботу майстра за «ласку Божу», «чудо Господнє». 

Папену не імпонував цей обман, він не хотів бути його співучасником, а також 

дуже переживав, що не може зосередитися на справі свого життя – виготовленні 

пароплава. «Ніде не міг він осістися й як слід узятися до своєї улюбленої роботи» 

[5, с. 10]. Однак Модільяні вмовив його, оскільки мріяв про гарний заробіток. 

Робота над приладом тривала два тижні. Коли завдяки винаходу в Мадонни 

дійсно з’явилися сльози, священики відмовилися платили, а Папена, який почав 

вимагати оплату й стверджувати, що це він «змусив» мадонну плакати, посадили 

до в’язниці. Саме втечею з венеціанської в’язниці, яку організував Модільяні, і 

починається повість. Рятуючись від переслідування ченців, Папену й Модільяні 

довелося назавжди залишити Венецію. Так талант винахідників обернувся проти 

них, а слава талановитої людини – злом для митця.  

Попен зі своїм учнем прибули до Лондона, де проживала родина 

винахідника. «Лондонське життя йому зовсім таки не подобалося. <…> Нудна, 

нецікава посада, чужі, нецікаві люди, велике непривітне місто» [123, с. 30]. 

Найбільше його гнітило розуміння того, що в Лондоні він не зможе працювати 

над виготовленням парового двигуна. Він шукав будь-якої нагоди переїхати в 

інше місто. Запрошення від Ландграфа Гессенського Карла ІІ на посаду 

«двірцевого піротехніка» стало для митця надзвичайно бажаним, він швидко 

погодився. Папен був щасливий від того, що нарешті зможе більше часу 

приділити для роботи над своїм винаходом, адже Ландграф обіцяв створити 

сприятливі умови для вченого.  

У Гессені Папен майже не виходив з майстерні, працюючи цілодобово з 

невеликими перервами на їжу й відпочинок: «Уже чотирнадцять років – відтоді, 

як він вигадав свого паровика» [5, с. 54]. Він був дуже близький до досягнення 

омріяної мети свого життя. Крім Модільяні ніхто його не підтримував. Дружина 

постійно докоряла, намагалася відмовити від експерименту: «Коли ж скінчиться 
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це безумство? Замість того, щоб якось влаштуватися, він усе думає про свій 

безумний винахід. Винахід! Винахід!» [5, с. 56]. Це також вносило дискомфорт 

у його життя та ускладнювало роботу над винаходом. 

Ландграф, підтримка якого була обіцяна на початку й на яку так сподівався 

Папен, також не сприймав серйозно його роботу. Він тримав талановитого 

винахідника в себе лише тому, щоб він розважав його виготовленням феєрверків 

і фонтанів, тобто для задоволення власного самолюбства й можливості 

похизуватися перед іншими своєю унікальністю. «Яку нову забавку ви тут 

вигадали? Це буде цікаво. Я дуже радий, мені дуже приємно, що в мене працює 

така вчена людина» [5, с. 79]. Невдале випробування паровика Папеном 

спричинило вибух. Це стало підставою для того, щоб Ландграф не роздумуючи 

вигнав Папена разом із сім’єю зі свого маєтку.  

Папену знову довелося починати роботу над винаходом спочатку. Вони 

перемістилися в невеличке німецьке містечко Кассель. Уже через два роки біля 

берега стояв корабель із димарем та колесами, який міг самостійно рухатися без 

весел і вітрил. Проте люди лякалися, побачивши пароплав, адже «човен тягла 

якась невидима сила та так хутко, як не міг би йти жоден човен і за водою. А вони 

плили проти води» [5, с. 95].  

Знову на заваді до мрії та спокійного життя винахідника стали ченці. Вони 

заходилися поширювати серед натовпу думку про те, що кораблем керує якась 

диявольська сила. Купці, власники кораблів, перелякались конкуренції і 

вирішили підкупити членів корабельної команди, щоб ті знищили пароплав. 

Розлючений і підбурюваний ченцями натовп спробував знищити пароплав. 

Папен, намагаючись врятувати човен, наказав терміново відходити від берега і 

їм вдалося втекти. Але чутки про втікачів із Касселю розповсюджувались іще 

швидше. Небезпека їх чекала у Мюнхені, коли при загостренні ситуації Папен 

знову спробував утекти, підкуплений стерничий розвернув пароплав і він з усієї 

сили врізався носом у високий берег. Сильний удар спричинив пожежу на 

кораблі. Вогонь швидко в черговий раз знищив багаторічну наполегливу працю 

винахідника. Папен був у розпачі, адже згорів його витвір, який мав стати 
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справжнім відкриттям у науці, неосвічений натовп, підбурюваний сильними 

світу, не сприйняв його винахід. Лише Модільяні заспокоював: «Коли тепер 

переможено нас, то потім, колись, переможуть їх. Важливо те, що народилася 

машина» [5, с. 105]. 

Повторити ще раз свій винахід Папен уже не зміг. Останні роки 

талановитого митця пройшли в постійних подорожах разом з Модільяні. Вони 

подорожував від міста до міста, але більше ніде не змогли продовжити роботу 

над новим пароплавом. Одного дня, повернувшись із роботи, Модільяні побачив, 

що „його патрон Дені Папен, винахідник і вчений, усіма покинутий і забутий, 

був мертвий” [5, с. 108]. Ім’я французького винахідника парового двигуна пішло 

в небуття. Лише майже через сто років в Америці на березі ріки юрба людей 

радісно вітала Фултонів винахід парового двигуна. «Про Дені Папена ніхто й не 

згадав. Про нього забули давно. А коли б інша юрба, підбурювана у Мюндені 

ченцями, не спалила його «вогняного» човна, коли б не церква та вельможі, що 

боялися всякого поступу, всякої нової думки, що загрожувала їхньому 

егоїстичному пануванню, коли б вони не переслідували б так уперто Папена, то 

чи не досягло б людство того, чого досягло тепер, далеко раніш» [5, с. 109]? 

Повість демонструє глибинне розуміння письменником ситуації несвободи 

митця в тоталітарному суспільстві, розкриття вад реальності, основною з яких є 

створення несприятливих умов для розвитку творчої особистості. Викриття 

суспільства, де людина творча, яка має власну думку й переконання, приречена 

на нерозуміння, утиски та поневіряння. Проблема невідповідності людських 

ідеалів світу, який оточує, порушена у творі, набуває ширших узагальнень. 

Письменник передбачив, що його покоління буде переможене, проте ідеї 

залишаться й колись будуть утілені в життя, їх не можливо знищити численними 

репресіями. 

Отже, повість Б. Тенети «Винахідник» вписується в контекст творів світової 

літератури про долю митця в суспільстві й завуальовано відображає суспільні 

процеси 20–30-х років минулого століття. Борис Тенета осмислив сучасну йому 

дійсність у контексті загальнолюдських цінностей та ідеалів. Проблеми, 



 

210 

порушені у творі, перебувають поза часом, адже хвилюють людину незалежно 

від того, де і в який час вона живе. Вказівка автора на те, що це повість для дітей 

старшого шкільного віку, а також антиклерикальні вказівки у творі, на нашу 

думку, були для письменника своєрідною ширмою, щоб у такий спосіб 

завуалювати реальну проблему долі митця в умовах несвободи. Твір, маючи 

історичну основу, є своєрідною проєкцією на сучасну письменнику ситуацію в 

Україні. Б. Тенета наголошує, що прогресивні ідеї та високі ідеали рано чи пізно 

перемагають, незважаючи на протидію суспільства. Сьогодні ми відроджуємо 

лакуни в історії нашої літератури й культури поступово повертаючи забуті імена. 

На це спрямована перспектива майбутніх досліджень. 
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4.2. Features of the investigation in Oles Ulianenko`s detective novel «Dauphin of 

Satan» 

 

4.2. Особливості розслідування у детективному романі Олеся Ульяненка 

«Дофін Сатани» 

 

Схема побудови детектива досить тривалий час залишається стандартною, 

та цей факт не виключає авторських можливостей створювати власний стиль 

цього жанру. На думку М. Бахтіна, у кожному конкретному творі кожного 

конкретного автора детективна формула набуває свого неповторного 

наповнення. Але незмінним залишається «наявність в ньому головного героя – 

слідчого-детектива, який розкриває злочин» [6]. 

Сюжет роману «Дофін Сатани» побудований на розкритті таємничих 

жорстоких вбивств, які протягом тривалого часу здійснює серійний вбивця. 

Автор в одному творі розкриває два сюжетні типи детективної літератури: 

інтелектуальний, який зосереджено на процесі розслідування вбивств та 

пригодницький, який будується на нагнітанні нових злочинів. Цей роман постає 

як своєрідний протокол спостереження про зародження маніакальних і 

некрофілічних нахилів у особі головного героя – Івана Білозуба.  

Таємниця злочину невідома ні слідчим, ні читачам, але обидві сторони 

зв’язані між собою ланцюгом подій, фактів і явищ, які приводять до його 

розкриття. Детектив цікавий не лише сюжетною побудовою, а й системою 

персонажів, яка будується на бінарних опозиціях. У романі немає слідчого, який 

би професійно проводив розслідування з самого початку. Цю функцію почергово 

виконують майже всі герої твору, залишаючи й за читачем право виносити вирок, 

будуючи власні версії й оцінюючи вже відомі факти.  

Особа вбивці відразу з’являється перед читачем, проте автор замовчує її, не 

ідентифікує особисті дані до кінця твору. Основна інтрига у романі полягає в 

тому, що вбивцю заарештовано. Але всі докази проти Комети непрямі: «собаки 

взяли інший слід, проте відразу його упівдороги загубили і, підозра автоматично 
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вернулася до Комети… у нього знайшли відрубаний палець, шмаття, і на пиці 

написано, що це не інакше як робота цього виблядка» [10, с. 143]. Проте вбивства 

продовжуються, їх ніхто не пов’язує між собою та й Кометі вже оголосили 

«Вищу міру» [10, с. 160]. 

Додаткову інтригу створює і відсутність матеріалів справи: міліцейські 

рапорти, покази свідків, результати експертиз, відбитки пальців… Цю функцію 

виконують короткі фрагменти з життя численних жертв. Лише так стають 

зрозумілими мотиви злочинів. Будова роману цікава і тим, що розслідування 

серії вбивств у ньому проводять паралельно декілька чоловік одночасно, але з 

різних життєвих, вікових, соціальних та статевих позицій, а також у різному 

часовому проміжку. У пошуках вбивці «слідчі» розподіляються на головних 

(автор, читач, Ракша, слідчі міліцейського відділу, Ліліт, сам Іван Білозуб) і 

другорядних (батьки, Комета, священник, Ромодан, міністр). 

За задумом О. Ульяненка, більшість із цих «слідчих» є чимось подібними до 

маніяка. Так, Н. Зборовська образ Івана позначала як «alterego письменника, 

особистості, яка завдяки своїй потужній свідомості не стає вбивцею, але стає 

тим, хто може про цього вбивцю розповісти» [3, с. 57]. Ракшу аналізує як «Івана 

Білозуба з «деякими суспільними табу» [3, с. 61]. Його подібність до Білозуба 

зазначає й Ліліт: «Чимось подібний на... Ракшу...» [10, с. 294]. Саму Ліліт 

Н. Зборовська характеризує так: «Ліліт – це Іван Білозуб з його холодним 

розумом і витонченістю та вибраністю натури» [2, с. 61]. Такий творчий підхід 

дає можливість кожному бути причетним до розслідування разом із героями, 

«крутитися від персонажа до персонажа» [8, с. 75]. 

Спостерігаємо також взаємопов’язані між собою бінарні пари «слідчих» та 

злочинця, які постійно перетинаються між собою у часі. Кожен із них 

зацікавлений у тому, щоб спіймати злочинця. Але для одних – це службове 

зобов’язання, наказ «високостольного начальства», для других – справа «честі», 

а для третіх – особистий інтерес до подій, які відбуваються. А також автор 

зазначає, що цей роман написаний для людей, які потенційно можуть стати 

маніяками, хоча й не проти, якщо його буде читати літературне коло [8, с. 73]. 
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Проаналізуємо кожну з цих ліній. Так, авторська позиція окреслюється 

намаганням збагнути та виправдати поведінку вбивці, бо «Всі маніяки – це свого 

роду ізгої, ображені люди» [8, с. 74]. Ця історія має реальне підґрунтя. Олесь 

Ульяненко захопившись постаттю серійного вбивці, задумує написати про нього 

твір: «Зараз про маньячишку пишу роман. Я про Онопрієнка почув. Людина 

розумна, має інтелект» [9, с. 2]. Здебільшого злочини, що розслідуються, скоєні 

за особистими мотивами Білозуба, а тому головним елементом розслідування 

стає вивчення особистих рис підозрюваного. Автор співчуває злочинцю, тому 

його цікавить духовний бік злочину. Убивця – один із нас, кожен может ним 

стати, вважає він. Автор не викладає усі відомі йому факти, тримаючи читача в 

невідомості. Часто обриваєоповіді на кульмінаційних моментах або вдається до 

обману читача (прийом лжеінтриги): підозра падає на невинну особу (Комета), 

довкола якої починає розкручуватися напружений сюжет, що закінчується 

з’ясуванням помилки. Використовується прийом утаємничення, коли невідомі 

мотиви скоєння злочину та особа злочинця. Ця таємниця є ключовою в детективі. 

Перед нишпоркою постає не лише питання «хто вбив?», але й «чому?». 

З’ясування відповідей на одне з цих питань автоматично дає відповідь і на інше. 

Прийом зворотного розвитку сюжету – читачу відомий вбивця та його мотиви, 

проте невідомо, чи вдасться розкрити цей злочин. Але інтрига не лише керує 

увагою читача, а й суттєво впливає на розвиток сюжету: приховує істину, 

паралельно розкриваючи й оголюючи причини й умови, що сприяли вчиненню 

злочину для кожного з тих, хто потенційно може бути маніяком. Зазвичай, у 

детективі пошук вбивці зводиться до чесного та відкритого змагання між 

детективом і читачем. Тобто автор вводить до тексту достатню кількість 

«підказок», щоб читач без допомоги слідчого міг здогадався, хто є вбивцею. Але 

складається враження, що автор і сам нічого не знає наперед, а проводить 

розслідування разом із усіма. 

У дещо привілейованому становищі знаходяться читачі, яким автор дає 

можливість бачити детальну попередню картину вбивства, тоді як слідчі бачать 

лише її наслідки. Автор використовує ретардацію сюжету, щоб глибше 
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зануритися в передумови злочину. Особа маніяка відома, але до останнього 

моменту лишаються невідомими мотиви нових злочинів, адже кожне вбивство – 

це, зазвичай, новий мотив. Детективна інтрига переплітається з інтригою життя 

кожного з героїв, задіяних у розслідуванні. Такий сюжетний хід автора 

покликаний вмотивувати деякі вчинки передусім Білозуба, виокремити нові 

версії в розслідуванні та вкотре впевнитися Ракші у правоті своїх здогадок. 

Читачу у творі відомий убивця, поступово (від злочину до злочину) 

розкриваються його мотиви, але абсолютно невідомо, як Ракші вдасться 

розкрити злочин, бо він не має права вести офіційне розслідування. Одночасно з 

цим сюжет заплутується перевтіленням, поєднанням в особі Білозуба кількох 

протилежних особистостей. Розвиток ліній розслідувань має бути пов’язаний із 

його реконструкціями на основі знайдених доказів, але на читача чекає чергова 

інтрига – вирок без доказової бази, який не підлягає оскарженню: «Правильно 

вирішив кеп: вбивство з ціллю пограбування…» [10, с. 142]. Підсумовуючи 

авторську лінію розслідування, зазначимо, що оцінка дій головного героя 

розкривається через величезну кількість деталей, оцінних категорій, 

характеристику вчинків, глибинний аналіз внутрішнього світу, мотивацію 

злочинів, проблему недостатнього родинного виховання, але жодного разу – із 

загальнолюдських позицій. 

Основне розслідування в романі пов’язане з постаттю Ракші, колишнім 

полковником, який поволі спивається, «грьобаним Шерлоком 

Холмсом»[10, с. 310]. Ракша змушений вести розслідування. І тільки він може це 

зробити в просторі створеного детективного світу твору. Разом із нарядом міліції 

він опиняється на місці першого злочину. І якщо у перші хвилини він 

переймається загальним настроєм: «Бабу б зараз… Стакан горілки… і ну його 

все…» [10, с. 130]. То згодом починає розуміти, що «у повітрі твориться щось 

немислиме, чого не втямити пропитому і прагматичному розуму капітана 

Бондаренка» [10, с. 142]. Досвід офіцера міліції дозволяє йому певну свободу дії. 

Водночас Ракша як колишній міліціонер міцно пов’язаний із системою 

правоохоронних органів: і навичками оперативної роботи, і джерелами 
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інформації, і корисними знайомствами. Він одночасно перебуває поза системою, 

позбавлений міліцейської рутини, але не має повноважень. Ракша шукає вбивцю-

маніяка, але крім нього ці злочини ніхто не наважувався поєднувати в одне ціле. 

Збиває з пантелику і первісна версія, яку не можна було оскаржити: «Можна 

шити справу про вбивство з ціллю пограбування!.. Зісельман буркнув: «Сумніви 

мене беруть. Тут щось не того…» [10, с. 127]. 

Ракша береться за розслідування завдяки випадковості, збігові обставин. 

Так він стає ближчим до читача та одночасноперевтілюється на духовного 

«двійника» вбийці. Інколи «резюме» злочинця описується і в ході основної дії, 

але таким чином, щоб не розкрити його особистість (хоча його прототип добре 

відомий) і не повідомити читачеві відомостей, які не можна було б отримати в 

процесі розслідування з інших джерел. 

Письменник розкриває інтелектуальне змагання між двома 

протилежностями: злочинець, який здійснює чергові злочини не дбаючи про те, 

щоб забезпечити собі алібі та нишпорки, який мусить обрати єдино правильний 

шлях розслідування. Крім того, постать вбивці непокоїть лише його: «Ніхто, 

окрім Ракші, не звернув уваги на Івана Білозуба» [10, с. 125]. Цікаво, але 

злочинець і нишпорка є представниками одного й того ж світу.Бо у «крутому» 

детективі, образ детектива не відокремлений від образу злочинця. Тому Ракша 

не байдужий до алкоголю, заводить стосунки із жінками… У творі наявна і 

любовна інтрига, пов’язана з особами слідчого та злочинця, які обрали одну й ту 

ж жінку, яка теж проводить розслідування. О. Ульяненко дозволяє на мить 

зазирнути до його слідчих дій: «Ракша почав діяти. Він напускав стукачів по 

всіляких притонах і гадючниках, дешевих і багатих ресторанах. Розпитував у 

залізничників» [10, с. 364]. Проте не завжди йому вдається систематизувати 

надану інформацію: «Але хочу дізнатися, на який ляд ти мені на голубів 

показував… Він десь ховається серед голубих… Безтолоч» [10, с. 365]. 

Фактично слідство герої ведуть удвох: Ракша забезпечує «акційну» його 

складову: огляд місць злочинів, опитування свідків, оперативні пошуки, 

затримання підозрюваного, а автор – психологічну: він шукає глибинні мотиви 
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злочинів. Складається враження, що одне без одного безпорадні. Щоб не 

втратити рештки здорового глузду, Ракша звертається до Бога. Це робить його 

іншою людиною і надає можливість спіймати вбивцю. Священник визначає для 

нього це як спокуту та дає головну підказку: «Ти його забудеш: його обличчя, 

але не перестанеш шукати до тих пір, поки не знайдеш» [10, с. 245]. 

При провадженні досудового слідства слідчий наділений широкими 

повноваженнями. Тому до участі в розслідуванні злочинів Ракша залучає навіть 

кримінальні структури: «Тоді Ракша знову згадав Ромодана. Запросив його на 

допит» [10, с. 364]. Але слідчий не використовує машинопис, звукозапис, 

кінозйомкучи відеозапис. Єдина інформація – візитівка, яку Іван дав Ліліт.  

Пошуки Ракшою «того чоловіка» описуються досить докладно. Він 

уподібнюється до злочинця – розпитував сусідів, «нипав засцяними вокзалами, 

трубами, підземними переходами, тусував з панками, хіпі» [10, с. 271]. Але 

спочатку Ракша не виявляє бажання займатися цією справою. По-перше, щоб 

займатися слідством його необхідно поновити хоча би у званні лейтенанта, а по-

друге, цю місію він намагається перекласти на Бога. Але відповідь священника 

«А для чого ти переводиш харч? Є право вибору. От і вирішуй» [10, с. 279] 

дозволяє йому зробити вибір і стати головним слідчим.  

Його розслідування базуються на згадках, «миттєвих, як спалах у мозок», 

допомозі Ліліт та підказці Ромодана. Хоча неправильне розуміння натяку, 

відводить Ракшу від постаті Білозуба на цілих три тижні. Ракша намагається 

скласти карту маршрутів Івана. Але людська байдужість не дає змоги зробити 

точний графік пересувань злочинця. Твір побудовано таким чином, що читач 

разом із героєм помічає найменші дрібниці, співставляє факти та робить 

висновки. Такий художній прийом, на наш погляд, дозволяє письменнику 

зробити свій твір не тільки «цікавим чтивом», але й кожному надати можливість 

до самостійних роздумів та висновків. 

Чому саме Ракші вдалось арештувати того маніяка, якого міліція 

розшукувала замалим не десять років? На думку Н. Зборовської, це стало 

можливим, як вже зазначали, завдяки подібності цих героїв. Тому що він, з 
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одного боку, стоїть ближче до читача, а з іншого – є духовним двійником убивці, 

бо якби Генерал не влаштував його до міліцейської школи, то Вітька Ракша був 

би ув’язнений на десять років. І чи не уподібнився б він тоді до Білозуба? Один 

пункт, який начебто збігається в цій парі, – Білозуб наділений такою рисою, як 

прагнення справедливості, і він її встановлює, але протиприродним способом, 

убиваючи. «Компаньйонами» Ракші стають священник, Ліліт та Ромодан, герої, 

які беруть участь у розслідуванні, але не володіють необхідними здібностями і 

знаннями слідчого. Основне їхнє завдання – розкрити надзвичайні здібності 

слідчого на фоні середнього рівня звичайного читача у викритті маніяка. Вони 

не ставлять Ракші запитань, а звертають увагу на окремі моменти, які слідчий міг 

би пропустити, дають йому певні натяки та підтримують. 

Міс Марпл у Агати Крістінеодноразово повторює, що «в житті, як правило, 

той, кого запідозрили першим, і є злочинець». Цю аксіому ігнорують слідчі: 

«Вони вже підходили до будинку, де трапився злочин, і Ракша невідомо чому і 

чого звів погляд, побачив тремтливу, але виразну постать у синіх, великих 

коридорних вікнах… і впізнав того чоловіка» [10, с. 144]. Читачі, як і слідчі, 

спантеличені зовнішністю Івана, почасти ставлять під сумнів його причетність 

до злочинів, задаючи неправильний напрямок слідству.  

Подальше розслідування Ракша проводить не як слідчий і не як приватний 

детектив. Його скеровує власне зацікавлення і він перевершує інших слідчих у 

вмінні спостерігати й узагальнювати, співставляти і порівнювати. Ракша має 

«подругу», яка не тільки спостерігає за розгадуваннями злочинів, а й ділиться 

інформацією з читачами, бо сам Ракша не повідомляє покроково про своє 

розслідування. Читач повинен бути пильним та самостійно співставляти факти. 

Лінію «примусового» пошуку вбивці продовжено у романі міліцейським 

розслідуванням на чолі з міністром Васьковичем та слідчим Бондаренком. 

Слідча бригада постійно бариться на виїзд чергового злочину, але «Влада 

вимагає жертви…» [10, с. 361]. Їхні справжні бажання описані у думках капітана: 

«гадав як його швидше проковтнути грамів так із півлітри, пошвидше 

відзвітувати генералу, завалитися до коханки і до понеділка не показувати нікуди 
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носа» [10, с. 143]. Короткі, але вагомі у своїй бездіяльності лінії розслідування 

міністра («Віддати належне… він все пустив плином. Як заманеться» [10, с. 344]) 

та Генерала («Він схвально поставився до того, що вбивцю затримано, що не 

треба розтягувати, щоб, чого доброго, справа не скочила кудись і не набрала 

якихось чудернацьких обертонів, а тому швиденько треба Комету доправити на 

Лук’янівку» [10, с. 159]). 

У детективах злочинець нерідко вперше описується в розслідуванні, як один 

із свідків, а тому не дивно, що він «ведеться вкрай нахабно, полишаючи речові 

докази, убиває під самісіньким відділком міліції» [10, с. 361], а «мокрі і злі» 

дільничі притягують до відповідальності невинних. Кримінальна загадка 

ускладнюється містикою, пов’язаною з видіннями Івана. Інколи в Івана виникало 

бажання вгамувати в собі вбивцю: «І він втече у одній робі з лікарні, подасться 

до дільничих міліціонерів, розповість, що він і є той маніяк, убивця…» 

[10, с. 261]. За переконаннями Стівена Ван Дайна до викриття злочинів повинні 

вести логічні висновки, випадкові або необґрунтовані зізнання неприпустимі. 

Саме тому у міліції ігнорують спробу Білозуба зізнатися у скоєних злочинах. 

Іван також досконало володіє талантом перевтілення. Декілька разів міліція 

зустрічала його поруч із скоєними злочинами, але не звертала уваги.  

Ліліт – «сищиця-аматорка», яка втягнулася у розслідування з цікавості. Її 

схема пошуку – захоплення цією людиною та бажання спілкуватися з нею: 

«навдивовижу, попріч душевному сумлінню, маяті душевній, вона відчувала до 

нього симпатію, щось споріднене з її внутрішнім світом, наче він, цей 

незнайомець, мав причетність чи дотичність до її минулого, що викликало 

відчуття огиди, а воднораз щире захоплення…» [10, с. 342]. Вона має намір 

самостійно знайти «того виблядка»: «В міліцію ані ногою, бо вони тільки 

заплутають справу…» [10, с. 366]. З одного боку, Ліліт розпирає бажання втерти 

носа місцевим слідчим, із іншого – будь-якій жінці потрібне Кохання.  

У детективному романі недоречні таємні бандитські суспільства, мафії – 

вважає М. Норець [6], але О. Ульяненко розкриває у творі діяльність банд 
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Нижника, Ромадана, Китайця, яким із самого початку вже був відомий убивця: 

«Мої хлопці засікли його відразу, але не нашого ума діло…» [10, с. 312]. 

Ще у глибокому дитинстві батько перший вгадає страшне майбутнє Івана: 

«хоча б десять педагогічних інститутів кинулися його перелицьовувати, 

виховувати, любити, випещувати, ненавидіти», – один біс його син робив би все 

на свій розсуд» [10, с. 195]. Він розумів, що з Івана виросте щось таке, яке 

перевищить їхні пороки чи, навпаки, – чесноти. 

О. Ульяненко чітко вибудував систему опозиційних та взаємодоповнюючих 

персонажів, притаманних детективному жанру. Протиборства пар, створених 

письменником, постійно перехрещуються, відкриваючи несподівані риси 

характеру. Автор піднімає проблеми падіння людиничерез глибоку психологічну 

травму, завдану в дитинстві. Він закликає читача разом із ним будувати 

напрямки пошуків. Постаті ж Комети, священника та Ромодана прочитуються у 

романі як «збірний» єдиний образ, який застерігає Івана від подальших злочинів, 

намагається зупинити. 
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4.3. Manifestation of mythological thinking in O. Gonchar’s novel «Your 

Dawn»and V. Pelevin’s short story «Yellow Arrow» 

 

4.3. Вияв міфологічного мислення в романі О. Гончара «Твоя зоря» 

та повісті В. Пелєвіна «Жовта стріла» 

 

Міф, безумовно, – один із найцікавіших, а можливо, і найзагадковіших 

культурологічних феноменів сучасної цивілізації. Почавши зароджуватися ще в 

часи первісної культури камʼяної доби й зазнавши значних модифікацій, 

інтерпретацій, він органічно входить у світовідчуття сучасної людини, 

незважаючи на її значно ширшу й глибшу обізнаність із причиново-

наслідковими закономірностями як у природі, так і в суспільстві. Хоча й існує 

певна градація розвитку та динаміки світоглядних уявлень – міфологічні, 

релігійні, наукові – можна з упевненістю твердити, що міфологічне 

світовідчуття, особливо на побутовому рівні, знаходить свою реалізацію й 

сьогодні. Очевидно, це повʼязано з тим, що «міф зберігає в собі архитипічну 

пам’ять про часи нерозривності людини і природи, їх синкретичного існування. 

Можливо, тільки ця пам’ять може давати надію у вирішенні складних 

екологічних проблем» [14].  

Самі ж міфи можуть мати як дуже давнє, так і порівняно недавнє 

походження. Згаймо хоча б найзаідеологізованіші міфи радянської епохи, коли 

на всю країну лунали слова «Я другой такой страны не знаю, где так вольно 

дышит человек» або беззаперечно стверджувалося про створення в СРСР нової 

соціальної спільноти – радянська людина. Та саме через панування комуністично 

заангажованих міфологічних доктрин на дослідження вияву особливостей 

міфологічного світовідчуття й було накладено табу, позбавитися якого вдалося 

лише з початком проголошення перебудови. Власне дослідження міфологічного 

дискурсу набуло особливої актуальності в пострадянському літературознавстві 

[3, 4, 9]. Цьому сприяло перш за все те, що з’явилася можливість відкинути 

нав’язані суспільним наукам чітко відредаговані методологічні підходи і 
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звернутися у творах мистецтва до загальнолюдських цінностей, які порушують 

як вічні проблеми, так і їхні соціально-часові інтерпретації. У зв’язку з цим 

становить інтерес порівняльний аналіз двох епічних полотен: роману 

українського письменника Олеся Гончара «Твоя зоря» (1976 – 1980 рр.) і повісті 

сучасного російського прозаїка В. Пелєвіна «Жовта стріла» (1993 р.). Беручи до 

уваги час написання, конкретну тематику, ці твори можуть видатися досить 

віддаленими, однак їх об’єднує доволі близька авторська концепція – мотив руху, 

дороги: у часі, просторі, відчутні усвідомлення мети подорожі («Твоя зоря»); 

поїзд, що ніколи не зупиняється й рухається невідомо звідки й невідомо куди 

(«Жовта стріла»). В обох випадках сам рух, метафорично міфологізований образ 

дороги спрямовуються персонажами на осягнення сутності людини, 

найсуттєвіших моментів її буття. У подібному художньому конструюванні, 

певній зорієнтованості й виявляється міфологічна наповненість творів, оскільки 

«просторова форма, репрезентована міфомомисленням, є моделлю загальної 

міфологічної життєвої форми» [9: 45]. 

Актуальність роботи визначається й мірою дослідженості обраних творів. 

Незважаючи на те, що роману Олеся Гончара присвячено достатньо багато праць 

[11, 12], але вони написані в радянські часи, а тому спираються на однобічну 

методологічну базу, що дещо обмежує спектр досліджень.  

Повість «Жовта стріла» перебуває на віддаленій периферії зацікавлень 

літературознавців [6: с. 170]), хоча являє собою достатньо цікавий і оригінальний 

зразок тексту, у якому яскраво виражені особливості постмодерністського 

дискурсу. Ми не випадково наголошуємо на постмодерністському дискурсі, 

оскільки онтологічно постмодернізм ґрунтується на парадигматичному 

принципі (звернення до наукових, філософських, митецьких доктрин), тому, на 

думку дослідників, «наукова парадигма може бути поставлена в один ряд 

з міфом, релігією, звичаєм. Більше того, з’ясовується, що сама 

постмодерністська парадигма є нічим іншим, як «науковим міфом» (І. Ільїн), 

«культурою, що має міфічну основу» (М. Савельєва), «моментом повернення до 

міфу» (П. Лейкленд). Тому краще говорити про постмодернізм як соціальну 
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міфологію» [12].  

Мета цієї розвідки полягає в дослідженні мотиву руху, який знаходить свою 

художню реалізацію завдяки образу дороги у вище зазначених романі та повісті. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 1) дослідити 

різноманітні модуси руху у творах, що аналізуються, 2) виявити специфіку 

функціонування мотиву руху в романі, написаному безпосередньо в 

тоталітарному суспільстві, і повісті, яка більшою мірою належить до 

постмодерністського дискурсу, 3) осмислити метафорично-міфологізований 

образ дороги, що дозволяє зрозуміти авторську концепцію, закладеному в тому 

чи іншому творі. Зауважимо, що рамки дослідження дозволять детальніше 

зосередитися лише на деяких із модусів руху, які представлені у творах (рух часу, 

рух механістичний, історичний та сюжетний). Отже, надалі ми зупинимося на 

різних рухоформах, аналіз кожної з яких наближатиме до розуміння авторського 

задуму та художніх способів його реалізації. 

Однак спочатку торкнемося дещо загальних уявлень про образ руху/дороги 

у словесній творчості. Перш за все слід згадати фантастичні казки, де мотив 

«рух/дорога» представлений надзвичайно широко, однак із доволі різними 

змістовими характеристиками. Так, у багатьох чарівних казках виявляємо 

хронотопний образ дороги, коли герой повинен вирушати в подорож, щось 

шукати, кудись потрапити, здійснюючи при цьому різноманітні подвиги 

(«Царівна-жаба», «Іван-царевич і Марфа-царівна» та ін.). В іншому етологічному 

руслі констатуємо мотив руху/дороги, де герой звертається до хатинки на 

курячих ніжках із проханням, щоб та повернулася (рух) до нього іншим боком і 

привідкрила шлях до іншого світу (бажання зазирнути в потойбіччя). Паралелі 

цим мотивам легко знайти і в літературі: Лермонтовське «Я один виходжу на 

дорогу», Малишкове «В дорогу мати вишила рушник», ходіння Павлентія від 

села до містечка, коли не просто долається фізична відстань, а робляться значні 

умовиводи (Гр. Тютюнник «Вогник далеко в степу»). Щось подібне 

спостерігаємо й у творах, обраних нами для детального анілізу. 
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 Механістичний рух. Пріоритетність мотиву руху в Олеся Гончара 

підкреслюється неодноразово: назви частин роману («Подорож до мадонни», 

«Перед світлофором»), обраними до них епіграфами з творів М. Гоголя, 

безпосередньо представлено і спосіб руху – автомобіль, на якому головний 

герой, дипломат із України Кирило Заболотний, його друг дитинства (оповідач-

еколог) та школярка Ліда Дударевич одним із американських хайвеїв прямують 

до музею, розташованому в іншому місті, щоб побачити «Слов’янську мадонну», 

на якій, за їхніми передбаченнями, змальована Настя – дівчина з їхнього 

дитинства, що припало на 30-ті роки ХХ століття. У цьому разі образ дороги має 

доволі предметне вираження (місце для пересування), не несучи в собі жодного 

художньо-виражального навантаження.  

У повісті В. Пелєвіна події відбуваються в поїзді «Жовта стріла», у якому 

пасажири проводять усе своє життя. Автором неодноразово підкреслюється, що 

поїзд ніколи не зупиняється. «Жовта стріла» мчить від невідомої, давно забутої 

станції, а можливо, її ніколи не існувало взагалі. І цей рух триває невизначено 

довго (десятки, а можливо, й сотні років). Ніхто в поїзді ніколи не бачив 

локомотива і хвоста, які знаходяться досить далеко по обидві лінії горизонту. 

У той же час образна система «рух/дорога» у творах обох письменників 

відіграють значно вагомішу зображувально-виражальну роль. Перш за все це 

стосується різного сприйняття персонажами самого поняття «дорога», мети, 

заради якої дійові особи вирушають у подорож. В Олеся Гончара наявні чітко 

окреслені орієнтири: дорога – мадонна, об’єднані спільним образом зорі. Беручи 

до уваги не лише українське, а й загальнолюдське семантико-культурологічне 

наповнення цих понять, нескладно сприйняти їх як ключові символічні моменти. 

Людина (і людство взагалі), з’явившись на Землі, не могли не поставити перед 

собою, за великим рахунком, єдиної і високої мети – прагнення до осягнення 

краси, усвідомлення її божественної величі та величі очищення. Це неодмінний 

стан, але він не завжди реалізовується, що часто і стає причиною трагедійно-

фатальних наслідків для людства (мандрівникам не поталанило побачити 

картину). 
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У дещо інших умовах перебувають «пасажири» «Жовтої стріли». Можна 

передбачити, що вона охоплює всю земну кулю або здійснює циклічні оберти 

навколо Землі. У будь-якому випадку поїзд за багато десятиліть рейсу міг 

неодноразово перетнути будь-яку точку свого маршруту, що вносить у повість 

мотив повторюваності й посилює ідею замкненості. Таким чином, конкретної 

географічної мети, кінцевого пункту прямування в «Жовтої стріли» немає. 

Подібний контекст взагалі позбавляє модус руху просторових характеристик, і 

механістичне переміщення поїзда стає тут примарною подобою, інакше, 

симулякром справжнього руху [1: 49].  

Здається, маємо суттєві відмінності. Але ці відмінності тільки текстуальні. 

Адже неможливість бачити, долучитися до прекрасного негативно позначається 

на морально-душевному стані сучасної людини, цивілізації в цілому. І цю думку 

Олеся Гончара своєрідно продовжує В. Пелєвін, відзначаючи, що «Жовта стріла» 

прямує до якогось зруйнованого мосту, образ якого в такому контексті втрачає 

реальну просторово-ситуативну конотацію й перетворюється в міф про кінець 

часу, свого роду симулякр Апокаліпсису. 

Із названих вище модусів зупинимося ще на історично-сюжетному, 

оскільки, на наш погляд, специфіка руху кожного феномена окремо, а також у 

їхній взаємодії значною мірою визначають ідейно-композиційну своєрідність 

творів, виступаючи філософсько-естетичним еквівалентом авторської концепції. 

Історичний рух у «Твоїй зорі» здійснюється у трьох вимірах: українське 

село Тернівка, де минуло дитинство головних героїв; хутір Синій Гай, над яким 

у роки Другої світової війни було збито Заболотного; 70-ті роки (Японія, США), 

де Кирило служить дипломатом. Кожен пласт має свої часові відмінності, які 

об’єднує їх складність і неоднозначність питань, поставлених перед 

персонажами самим життям. У роки колективізації дітлахам дуже складно 

змиритися з тим, що Роман Винник, який для них завжди був уособленням 

душевності, людяності, раптом потрапляє до табору кулаків, ворогів. При цьому 

Олесь Гончар, нібито передбачаючи дискусію кінця ХХ – початку ХХІ століть, 

загострює ситуацію тим, що й самі дорослі (суперечка двох учителів) не можуть 
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ствердно відповісти, чи варто залучати дітей до такого складного, мутного виру 

протиборства в людині класового й гуманного начал. 

Також дуже складно оцінити значно зрослу технологічність цивілізації 

епохи НТР, коли з вікна машини видно звалища, відстійники, а натягнута уздовж 

хайвею сітка асоціюється з ґратами, за які людство добровільно (мотивуючи це 

метою безпеки) ув’язнило себе. 

Така композиційна розкутість властива багатьом творам сучасної 

літератури, але Олесь Гончар знаходить своєрідний хід, який суттєво впливає на 

сюжетний рух. Дорослі, знаходячись у замкненому просторі (салон авто), не 

просто повертаються в дитинство, а нібито реконструюють його заново, 

спираючись на досвіт прожитих років. Виникає відчуття своєрідних спогадів-

відкриттів, але на дещо іншому рівні. Така якість розповіді подвоюється 

Лідиними відчуттями: на добре відомих їй людей вона починає дивитися іншими 

очима, від чого посилюється емоційне сприйняття, підкреслюючи складний 

взаємозв’язок у житті як окремої людини, так і кількох поколінь. 

Але в романі трапляється навіть не подвоєння, а потроєння сюжетного руху. 

Самі герої дуже боляче відреагували на загибель незнайомих їм молодих людей, 

яких незадовго до цього бачили життєрадісно-закоханими у придорожньому 

кафе. Однак через деякий час із радіоприймача звучить буденно-холодний голос 

диктора, інформуючи про чергову ДТП. Життя, незалежно від людини, 

багатошарове, у ньому діють свої незмінні закони. Хід людського життя може 

варіюватися, бути мотивовано-непередбачуваним, але історія має свою течію, її 

русло визначається іншими циклічними законами, коли необхідно обов’язково 

пройти через один, і лише потім переступити в інший. 

У повісті «Жовта стріла» поїзд – символ сучасного світу. Суспільна 

організація цього світу несе в собі основні ознаки тоталітарної системи. Із самого 

ранку по радіо лунають вірші та пісні залізничної тематики, у театрі ставлять 

авангардистську п’єсу «Бронепоїзд 116-511», пасажири без належних 

матеріальних статків п’ють горілку «Залізнична», а ті, хто заможніший, – коньяк 

«Лазо», на етикетці якого зображено палаючу паровозну топку (цинічний кіч, 
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подібний до розп’яття на пляшках з «Кагором»); пасажири читають поетичний 

збірник Пастернака «На ранніх поїздах»; у газеті «Шлях» аналізуються взяті з 

різних мов народів світу звукосполучення, що імітують перестук коліс. 

Разом із тим у поїзді існує маргінальна група людей, яка не тільки знає про 

існування іншого світу, але і прагне туди. До числа таких маргіналів належить і 

головний герой повісті Андрій, який таємно видирається на дах поїзда і разом з 

іншими, подібними йому дисидентами, насолоджується, хоча б, спогляданням 

свободи. Якщо врахувати, що поїзд має металеву обшивку, то мотив виходу на 

дах набуває конотації спроби зазирнути за «залізну завісу», яка розмежовує 

вільний і тоталітарний світи. Природно напрошуються достатньо чіткі 

асоціативні ряди, традиційні для жанру антиутопії: «поїзд – Росія – 

тоталітаризм» – «те, що за межами поїзда – Захід – свобода». Однак ці аналогії в 

постмодерністському дискурсі зазнають деконструкції. Нескінченний ешелон 

поділено на держави, у ньому є прикордонні вагони та митниці. Західні держави 

знаходяться в передніх вагонах, вони, відповідно, розвиненіші; а пасажирам 

східних вагонів залишається лише спостерігати покидьки західної цивілізації, які 

загнивають і викидаються з вікон (маємо перекодування концепту «Захід, що 

загниває»). Разом із тим ці заможні цивілізовані країни також є часткою ешелону, 

а отже, вони «по цей» бік залізної запони. Тому маргінали зовсім не прагнуть 

прорватися на «благословенний» Захід (наприклад, дахами вагонів). Їхній 

погляд, на відміну від радянських та пострадянських дисидентів, обернено 

зовсім не на захід, а за межі поїзда. Як бачимо, геополітичні аналогії «Жовтої 

стріли» і сучасного світу зазнають перекодування, руйнуються зсередини і 

перетворюють у симулякр саму ідею історичного розвитку в синхронії. 

Лише головному героєві Андрію поталанило розірвати замкнене коло і зійти 

з «Жовтої стріли». Важливість цієї події автором підкреслюється за допомогою 

зворотної нумерації глав: початковою виявляється дванадцята глава, фінальною 

– нульова. Таке композиційне рішення передбачає, як бачиться, дві, до того ж, 

протилежні інтерпретації, якщо мати на увазі мотив руху. З одного боку, 

послідовність 12 → 0 може символізувати падіння жовтої стріли (сонячний 
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промінь, із яким порівнює себе Андрій у вагоні-ресторані) донизу. Відстань до 

мети скорочується, і нуль позначає зупинку, завершення процесу руху. З іншого 

боку, нумерація від дванадцяти до нуля виступає сигналом, командою до початку 

руху. Постмодерністський дискурс, якому перш за все властиві ігрове та 

парадоксальні начала, достатньо легко поєднує ці інтерпретації. Фініш тут 

одночасно стає стартом (нам видається, саме в цьому сенс парадоксального 

постскриптуму в листі Хана: «P. S.  Річ у тім, що ми постійно відправляємося в 

мандри, які завершуються за секунду до того, як ми встигли виїхати») [5: 429]). 

У нульовій главі поїзд дійсно запиняється. Щоправда, виявляє це тільки Андрій. 

Він, подібно сонячному променю, досягає своєї мети – остаточного прозріння. 

Ця зупинка виступає стартовою лінією для початку руху в іншому, позапоїзному 

вимірі.  

Цікаво, що сам по собі передстартовий відлік не має самостійного значення, 

він становить лише приготування до головного процесу – спринтерського бігу, 

злету ракети тощо. Якщо цю аналогію накласти на повість В. Пелєвіна, то 

проявиться симулякрність самого сюжетного руху. Виявляється, дванадцять глав 

тексту вели читача не вперед, навіть не назад або куди інше. Вони були лише 

зворотним відліком перед початком чогось більш важливого і значного, того, що 

почнеться після глави 0. Однак ця нульова глава – остання у творі. За нею – 

галузь від’ємних чисел, інакше кажучи, додатних «Додатні» цінності «Жовтої 

стріли» остаточно виявили свій симулякрний та облудний характер, і Андрій, 

перейшовши фінішно-стартову лінію, опиняється в іншому, протилежному, 

«від’ємному» світі, де симулякри – копії копій – набувають своєї істинності. 

Настає момент істини: Андрієві вдається, таким чином, розірвати коло 

замкненого, зацикленого на самому собі симулякрного руху, де людина не 

підвладна собі та своїй долі, де її везуть незнамо куди й невідомо для чого. Так 

реалізується характерне для постмодернізму прагнення позбутися авторитарної 

стратегії, яка панує в ідеології заради торжества духу і свідомості, звільнення від 

маніпуляцій та диктату, що зомбують. 

Як бачимо, у романі Олеся Гончара герої прагнуть до руху, вони відчувають 
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задоволення від його присутності, але автором підкреслюється двошаровість, а 

часто й різновекторність цього руху, що не завжди сприяє людському буттю, 

обумовлюючи тим самим об’єктивну напругу буття. У повісті В. Пелєвіна 

підкреслюється механістичність руху, імітація динамічності й 

цілеспрямованості. Зупинка, припинення цього удаваного руху виступає у творі 

корелятором прориву за межі застійної замкненості й початком істинного 

розвитку. 
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4.4. Female characters in short stories by M. L. Kaschnitz 

 

4.4. Жіночі образи в оповіданнях М. Л. Кашніц 

 

Марія Луїза Кашніц (1901 – 1974) – відома німецька письменниця, яка є 

авторкою як чудових ліричних віршів (збірки «Zukunftsmusik» / «Музика 

майбутнього», «Dein Schweigen – meine Stimme» / «Твоє мовчання – мій голос», 

«Gesang vom Menschenleben» / «Пісня про людське життя» та ін.)», так і кількох 

романів (наприклад, «Das Haus der Kindheit» / «Дім дитинства», «Elissa» / 

«Елісса»), низки радіоп’єс, есе, значної кількості оповідань (найбільш відомі 

збірки – «Menschen und Dinge» / «Люди й речі», «Lange Schatten» / «Довгі тіні», 

«Eisbären» / «Білі ведмеді»), автобіографічних роздумів тощо. М. Л. Кашніц – 

лауреатка премій Георга Бюхнера та Росвіти. 

Творчість М. Кашніц стала предметом дослідження таких учених, як 

Р. Айдукевічене, А. Баус, Р. Гуревич, В. Кудінова, В. Осипова, Е. Пульвер, 

Є. Суркова, У. Швайкерт та ін. При цьому, зокрема, розглядалися функції 

конституентів поля буттєвості в художній прозі письменниці [3], 

автобіографічність персонажів [4], специфіка «жіночого» характеру її творчості 

[5], засоби поєднання характерних для творчого доробку письменниці традицій і 

новацій модерна [1]. Проте, на нашу думку, жіночі образи оповідань Марії Луїзи 

Кашніц досліджено недостатньо. 

М. Л. Кашніц належить до тих письменниць, у яких тема «жіночості», за 

справедливим зауваженням Р. Айдукевічене, «häufig in den Mittelpunkt ihrer Prosa 

rückt, so z.B. durch die Wahl der Frauen zu handelnden Hauptfiguren, durch die 

Vorliebe für eine weibliche Erzählperspektive oder durch die Darstellung 

zwischenmenschlicher Beziehungen» [5, с. 323] / «переміщується в центр їхньої 

прози, наприклад, через вибір жінок як головних персонажів, через надання 

переваги жіночій наративній перспективі або через зображення міжособистісних 

взаємин» (тут і далі пер. з нім. наш. – Г. Л.). 
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Головна героїня оповідання «Das rote Netz» / «Червона сітка» допомагає 

рятувати єврейських дітей, яких переправляють через Боденське озеро до 

Швейцарії. Авторка знайомить читачів із цією жінкою в той момент, коли вона 

разом із сусідкою по готелю гуляє літнім вечором у сільській місцевості. Іде 

війна, продукти діставати важко, і прогулянка вдвох, і пропозиція сусідці 

спробувати дістати у селян продуктів виявляються вдалим конспіративним 

ходом. 

Головна героїня, на відміну від інших персонажів твору, має ім’я – Рената, 

що, на нашу думку, являє собою прояв поваги та виділяє її серед інших 

персонажів твору, яких називають або за їхньою професією / заняттям (рибалка, 

охоронці, фрау суддя), або за статевою чи віковою ознакою (чоловік, жінка, 

дівчинка, діти). 

На перший погляд, це звичайна жінка, у зовнішності й одязі якої немає 

нічого видатного та героїчного: «grauer Rock, schwarze Wolljacke, derbe Schuhe. 

Schwarzes Haar, aber nichts Jüdisches, hanseatische Aussprache und ein flaches 

niederdeutsches Gesicht» [6, с. 27] / «сіра спідниця, чорний вовняний жакет, прості 

туфлі. Чорне волосся, але нічого єврейського, ганзейська вимова й плоске 

нижньонімецьке обличчя». 

Рената – арійка: «Kein biblischer Vorname im Paß, kein gelber Stern auf der 

Brust» [6, с. 27] / «Ані біблейського імені в паспорті, ані жовтої зірки на грудях». 

Із розмови, яку ведене Рената з фрау суддею, читачі дізнаються, що один її син 

на фронті, а другий, молодший, – в інтернаті й приїде на канікули, чоловік помер 

іще до війни.  

Рената – людина дії: коли вони з фрау суддею зустрічають родину з 

плаксивою дитиною, дівчинкою, яка посміхається жінці, фрау суддя говорить, 

що цим людям теж потрібні спокійні ночі, хліб із маслом і свіже повітря, Рената 

ж відчуває конверт з іменем та датою, який вона ховає, і думає, що дитина, якщо 

все піде добре, вже вночі буде у Швейцарії, тобто в безпеці. 
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Так, фрау суддя – непогана людина, але вона не намагається змінити 

ситуацію, допомогти тим, на кого чекає смерть, Рената ж, ризикуючи власним 

життям, прагне врятувати нещасних дітей. 

Важливим прийомом характеристики головної героїні, прийомом створення 

її образу є невласне пряма мова, у якій передаються думки Ренати. А думки ці 

швидко змінюють одна одну. Жінці хотілося б спокійно пожити в гарному 

сільському будинку, поринути в туман, який пливе над водою, нічого не чути й 

не бачити; їй хочеться поговорити з кимось про те, що вона робить, але вона 

розуміє, що цього робити не можна; нарешті, вона думає про те, що вирішує 

єврейську долю, у її свідомості виникає образ бурхливого мутного потоку, що 

несе якісь уламки й живих людей, які простягають до Ренати руки, а вона, стоячи 

на березі, у безпеці, може їх урятувати, адже вона, арійка, мати солдата, до того 

ж небідна, поза підозрою. 

Звернемо увагу на особливості побудови речень. Спочатку думки героїні 

передаються від третьої особи, потім при передачі думки наратор указує на 

першу особу, і нарешті відбувається перехід до безособового речення: «Und man 

selbst war draußen, am sicheren Ufer, und konnte hier und da jemanden herausziehen, 

weil man unverdächtig war, arisch, Mutter eines Soldaten, dazu reich» [6, с. 30] / 

«А сама зовні, на безпечному березі, і можеш витягти когось тут і там, тому що 

незаплямована, арійка, мати солдата, до того ж багата». 

Ми вважаємо, що письменниця в такий спосіб підкреслює загальнолюдське 

значення того, що робить її героїня, дій Ренати як місії по врятуванню людського 

в людині. 

Рятуючи чужі життя, Рената недостатньо дбає про небезпеку й потрапляє в 

пастку, і в машині, в оточенні супутників у чорному, жінка лише після думок про 

інше (зокрема, про дитину, яку не вдалося врятувати) починає думати «an sich 

selbst und um welch hohen Preis sie gespielt hatte, um ihr Leben nämlich, nicht 

weniger, nicht mehr» [6, с. 35] / «про себе і про те, якою високою була ставка в її 

грі, а саме її життя, не менше, не більше». Замість охорони поряд із собою вона 

бачить своїх дітей, які питають, як вона могла заради життя чужої дитини 



 

235 

поставити на карту їхнє майбутнє, а вона, «eine Heldin unserer Zeit» [6, с. 35] / 

«героїня нашого часу», і сама цього не розуміє, лише шепоче, посміхаючись: 

«Habt keine Angst» [6, с. 35] / «Не бійтесь». 

Символічним є поєднання двох різних уявлень у наступному реченні твору: 

«das Abendbrot war warm, aber der grüne Nordhimmel war eisig kalt» [6, с. 35] / 

«вечеря була теплою, але зелене північне небо було холодним, як крига». Тепла 

вечеря – те, що дає уявлення про тепло рідної оселі, про спокій. Холодне, мов 

крига, північне небо може символізувати вічний холод, тобто смерть. 

(Зазначимо, що в російському перекладі слова «вечеря була теплою» замінено на 

«на горизонте тепло алела вечерняя заря» («на горизонте тепло алела вечерняя 

заря, но на севере небо было зеленым и холодным как лед» [2, с. 110]), тобто 

представлено лише картину природи, що змінює характер створеної авторкою 

опозиції й тим самим порушує сприйняття твору). 

Рената, ніби намагаючись захиститися від цього холоду, «zog die schwarze 

Strickjacke fester um sich, zog auch den Gürtel fester, diesen langen weichen 

Wollgürtel, aus dem sie sich dann am Abend im Gefängnis die Schlinge knüpfte und 

in dem, als die Wärterin hereinkam, ihr klares, tapferes Gesicht schon erloschen hing» 

[6, с. 35] / «міцніше загорнула чорний в’язаний жакет, затягнула також пояс, той 

довгий, м’який вовняний пояс, із якого вона того ж вечора зав’язала у в’язниці 

зашморг і в якому, коли зайшла охоронниця, її ясне, хоробре обличчя вже 

згасло». 

Отже, насправді Рената зробила дуже багато для своїх синів (і не тільки для 

своїх): вона не залишилася осторонь, вона не змогла бути байдужою й, рятуючи 

окремі душі, рятувала весь світ. Тобто в оповіданні «Червона сітка» створено 

образ звичайної жінки, яка стає героїнею. У творі підкреслено, що Рената – вдова 

та мати, отже, вона знає справжню ціну життя та смерті й свідомо віддає своє 

життя заради спасіння життів чужих. 

Оповідання «Eines Mittags, Mitte Juni» / «Одного разу опівдні, в середині 

червня» побудовано як жива розповідь про таємничий випадок із життя однієї 

жінки – фрау Кашніц. Вона повертається додому з тривалої подорожі, і сусідка 
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говорить їй, що приходила незнайомка, яка повідомила про смерть фрау Кашніц 

і, стверджуючи, що та була самотньою, вимагала ключі від її квартири. Після 

сперечань із сусідами незнайомка пішла. Коли фрау Кашніц довідалася, коли це 

було, вона пригадала, що саме тоді вона під час купання відчула себе самотньою 

й ледь не пішла з життя, але подумала про близьких, що її і врятувало. 

Із оповідання читач дізнається, що фрау Кашніц живе в багатоквартирному 

домі досить давно. Із сусідами в неї добрі стосунки. Вона пережила війну, не 

залишаючи цього міста (разом із сусідами ховалася в підвалі під час бомбувань). 

Жінка має дочку Констанцу.  

Проте, очевидно, в її житті не вистачає чоловіка. Саме про це думає вона, 

коли пливе в морі й дивиться на скелі, на верхівку Цирцеї: «Armselige Zauberin, 

denke ich, Nichtskönnerin, du hast den Odysseus nicht halten können mit all deinen 

Künsten, wer fort will, geht fort, auch wenn man ihm ewige Liebe verspricht, wer 

wandern muss, wandert, und wer sterben muss, stirbt. <…> Den Kopf 

herauszustrecken ist furchtbar, eine Einsamkeit sondergleichen, man sollte 

zurückschwimmen, sich anziehen, zum Essen gehen. Aber warum eigentlich, es ist 

doch alles verloren, du hast dich nicht halten lassen, Odysseus, fort, dein Schicksal 

erfüllen, fort nach Ithaka, und Ithaka ist der Tod. Ich bin keine Zauberin, nicht 

unsterblich, ich brauche nicht zu versteinen und gegen den Himmel zu stehen, ein 

schauriges Monument» [6, с. 145-146] / «Жалюгідна чарівниця, думаю я, нездара, 

ти не могла втримати Одіссея всіма своїми мистецтвами, хто хоче піти, йде, 

навіть якщо йому обіцяють вічну любов, кому судилося блукати, блукає, а кому 

померти, вмирає. <…> Страшно висунути голову, невиразна самотність, слід 

плисти назад, одягнутися, йти вечеряти. Але для чого власне кажучи, все 

втрачено, тебе не вдалося втримати, Одіссею, геть, утілювати свою долю, геть до 

Ітаки, а Ітака – це смерть. Я – не чарівниця, не безсмертна, мені не потрібно 

ставати камінням і стояти проти неба, моторошний пам’ятник». Можна 

припустити, що в цих рядках ідеться про загублене кохання героїні, про чоловіка, 

якого вона не змогла втримати, як не змогла втримати Одіссея Цирцея. 
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Однак бажання все залишити й піти на дно через самотність – лише мить 

слабкості: героїня відчуває міцний зв’язок зі своєю дитиною, донькою, якій вона 

потрібна (символом чого стають звуки флейти, на якій нібито грає Констанца). 

Ось що, виявляється, є найважливішим для фрау Кашніц. 

Таким чином, бачимо, що в оповіданні «Одного разу опівдні, в середині 

червня» створено образ звичайної жінки, для якої головним у її житті 

виявляється материнство. Портретної характеристики героїні в цьому творі 

немає. Для створення образу важливого значення набуває потік свідомості. 

Можна припустити, що в образі є автобіографічний елемент, про що свідчить 

передане героїні прізвище письменниці – Кашніц. 

Героїня оповідання «Der Strohhalm» / «Соломинка» – молода жінка, яка 

випадково знаходить у книзі, яку читав її чоловік, лист від якоїсь жінки. Оповідь 

ведеться від першої особи. Прочитано лише першу сторінку листа: суцільні 

ніжності. У героїні з’являється думка про те, що цей лист міг бути адресований 

Феліксу, її чоловіку. Вона займається домашніми справами – готує обід (причому 

детально розповідає про кожен свій крок), і водночас уявляє собі телефонну 

розмову з чоловіком, думає, як не показати свого хвилювання. Жінка встигає 

уявити собі думки свого чоловіка, подумки повернутися на стару роботу, 

подивитися на вулицю й побачити, який гарний лютневий день за вікном, і 

згадати, що в горах у ці дні кидають до колодязів солом’яних ляльок (вони якось 

із чоловіком це бачили). Вона думає, що майбутнього в неї не буде, та і її минуле 

теж полетить до колодязя, мов та лялька, адже з приходом весни все буде по-

новому. 

Жінка бачить знайомих, що проходять повз її вікно, і вже уявляє, як вони 

обговорюватимуть новину й жалітимуть її. Їй навіть стало погано, адже вона 

терпіти не може, коли її жаліють. 

Час іде, думки змінюють одна одну. Жінка думає, що можна було б піти в 

кафе, у кіно, а там і ніч, і чоловік буде змушений телефонувати до поліції, адже 

його дружина пропала. 
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Жінка відходить від вікна, вмикає радіо, слухає інформацію про погоду. 

Дзвонить телефон: це Фелікс. Розмовляє героїня зі своїм чоловіком не так, як 

вона собі уявляла, і їй це не подобається, вона нервується: «Immer in diesem 

grauenhaften, beleidigten Ton, den ich nicht gewollt habe,aber so hat sie aus mir heraus 

geredet, die Strohpuppe, so gedrückt und gequetscht, so widerlich, und schließlich habe 

ich überhaupt nur noch geredet, damit er den Hörer hinwirft, damit Schluss ist, Schluss 

mit dem allen» [6, с. 43] / «Весь час в цьому жахливому, ображеному тоні, якого 

я не хотіла, але так вона говорила з мене, ця солом’яна лялька, так пригнічено і 

здавлено, так огидно, і, нарешті, я взагалі говорила тільки для того, щоб він кинув 

слухавку, щоб усе скінчилося, усьому настав кінець». 

Але чоловік не припиняв розмови, і голос його був таким ніжним і 

безпорадним, що жінка, тільки-но він нарешті повісив слухавку, вже ненавиділа 

себе і його, адже він, на її думку, відібрав у неї все. 

Жінка вирішила, що тепер може дочитати лист. І, зробивши це, зрозуміла, 

що адресовано його було зовсім не її Феліксу. Ім’я адресата стояло й на книжці 

з економіки, яку її чоловік узяв у знайомого. 

Проте жінка відчула себе так, ніби впала в темний колодязь і ніяк не може 

звідти вибратися. Змогла вона позбавитися цього відчуття лише ввечері і, коли 

чоловік прийшов додому, вже раділа життю. Чоловікові вона сказала, що в неї 

просто боліла голова. Усе було добре, але з її волосся чоловік вийняв довгу бліду 

соломинку – «und bitte: Wo kam sie her?» [6, с. 44] / «і, будь ласка: звідки вона 

взялася?». 

Отже, в оповіданні створено образ звичайної жінки, яку авторка залишає без 

імені (хоча має ім’я і її чоловік, і її колишні колеги, і тітка, яку вона згадує, і 

навіть сусіди), адже вона нічим не виділяється серед інших жінок. Вона – 

домогосподарка, яка залишила роботу, коли вийшла заміж, добре вдягнена, 

смачно готує.  

Запідозривши чоловіка у зраді, вона не намагається розібратися в ситуації, 

яка склалася, а вигадує цілу історію, що її пригнічує. Соломина – своєрідне 

нагадування про те, що жінка не повинна відчувати себе лялькою, тим більше 
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доводити себе до цього. Ключову роль у створенні образу відіграє майстерно 

розроблений монолог героїні. 

Цікавий жіночий образ створено в оповіданні «Gespenster» / «Примари». 

Ідеться про молоду жінку, яка виступає в творі наратором. Вона розумна, добре 

освічена, про що, зокрема, свідчить її мовлення (вживаються складні граматичні 

конструкції, багатством відрізняється лексикон), любить подорожувати, 

цікавиться театром і може оцінити не тільки саму п’єсу, а й акторську гру, 

насолоджуватися нею (події, про які згадує героїня, почалися в театрі «Олд Вік» 

у Лондоні, де разом із чоловіком вона дивилася виставу за історичною хронікою 

В. Шекспіра «Річард ІІ»), уміє бачити прекрасне в природі (про що свідчать, 

наприклад, наступні фрази: «Es regnete nicht mehr. Ein zartgoldener 

Frühherbstnebel lag über den weiten Parkwiesen, und große Gebäude mit Säulen und 

Giebel tauchten auf und verschwanden wieder geheimnisvoll im wehenden Dunst» [6, 

с. 24] / «Дощ більше не йшов. Блідо-золотистий туман ранньої осені лежав над 

широкими парковими луками, і великі будівлі з колонами та фронтонами 

виринали, а потім знову таємниче зникали у хвилі серпанку»; «Inzwischen hatte 

sich der Nebel gesenkt, ein schöner, blauer Nachsommerhimmel stand über der wenig 

befahrener Straße…» [6, с. 24] / «Тим часом туман розсіявся, і прекрасне, блакитне 

післялітнє небо стояло над вулицею, якою лише зрідка проїжджали машини»), 

досить спостережлива: звертає увагу на дрібні деталі. 

Вона кохає свого чоловіка й довіряє йому. Жінка стверджує, що не ревнує: 

«Anton und ich waren zu jener Zeit schon sechs Jahre verheiratet, und ich hatte meine 

Erfahrungen und wusste, dass er hübsche Frauen und junge Mädchen gern ansah, sich 

ihnen auch mit Vergnügen näherte, um die Anziehungskraft seiner schönen, 

südländisch geschnittenen Augen zu erproben. Ein Grund zu rechter Eifersucht war 

solches Verhalten für mich nie gewesen…» [6, с. 17] / «На той момент ми з Антоном 

були одружені вже шість років, у мене був досвід, і я знала, що він любив 

дивитися на симпатичних жінок і молодих дівчат, також із задоволенням 

знайомився з ними, щоб перевірити привабливість своїх прекрасних південних 

очей. Така поведінка ніколи не була причиною для справжніх ревнощів для 
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мене…», але її оцінка дівчини, на яку Антон, чоловік героїні, задивився в театрі, 

свідчить про інше: навряд чи слова «Besonders hübsch ist sie nicht, dachte ich, und 

übermäßig elegant auch nicht, in Faltenrock und Pullover, wie zu einem Spaziergang 

übers Land» [6, с. 17] / «А вона не дуже й симпатична, подумала я, і не надто 

елегантна, у плісированій спідниці та светрі, ніби зібралася на прогулянку на 

природі» можна вважати об’єктивною оцінкою. Проте героїня не опускається до 

з’ясування стосунків, що свідчить про її повагу до чоловіка й до самої себе, про 

самодостатність, вихованість і розум. 

Отже, дослідивши образи головних героїнь оповідань «Das rote Netz» / 

«Червона сітка», «Eines Mittags, Mitte Juni» / «Одного разу опівдні, в середині 

червня», «Der Strohhalm» / «Соломинка» і «Gespenster» / «Примари», ми можемо 

стверджувати, що в цих образах знайшли втілення різні типи жінок і різні 

іпостасі жінки: у перших двох оповіданнях представлено образ жінки-матері, 

причому одна з жінок жертвує своїм життям заради спасіння чужих дітей, друга 

ж залишається жити завдяки тому, що відчуває зв’язок зі своєю дитиною; в 

інших оповіданнях представлено образ жінки-дружини, але одна з цих жінок 

обмежує своє життя господарством і чоловіком, через ревнощі вигадує цілу 

історію, відчуває себе нікому не потрібною солом’яною лялькою й ледь не 

руйнує своє життя, інша ж не обмежує себе роллю дружини, є духовно 

розвиненою особистістю, до свого чоловіка ставиться з повагою та розумінням. 

Важливими прийомами створення жіночих образів у розглянутих 

оповіданнях виступають портретна характеристика, наявність або відсутність 

імені, мовлення героїнь. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне висвітлення питання про 

типи жіночих образів у творчому доробку М.Л. Кашніц та прийоми створення 

цих образів, адже в дослідженні ми звернулися лише до чотирьох оповідань. 

Аналіз жіночих образів, створених письменницею в інших оповіданнях, а також 

у творах інших жанрів дозволить не лише більш глибоко й повно розкрити 

поставлене нами питання, а й краще зрозуміти характер і специфіку творчості 

М. Л. Кашніц. 
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4.5. Aspects of visualization of poetic works 

 

4.5. Аспекти візуалізації поетичних творів 

 

 

У процесі динаміки цивілізаційних та культурних змін кінця ХХ – початку 

ХХІ століття під час прискореної візуалізації, яку принесли із собою засоби 

масової комунікації, різні види мистецтва запозичують один в одного техніку й 

поняття та часто скеровуються однією метою, що викликає стирання меж між 

ними та одночасну зміну їхніх рис. Поняттям «візуалізація» на сьогодні 

оперують науковці в різних галузях: медицини, архітектури, комп’ютерної 

графіки, психології, математики, культурології тощо. У межах гуманітарних 

наук візуалізацію розглядають із позицій філософії як образну форму 

відображення реальності, у психології – як внутрішні мислеформи людини. 

Семіотичне визначення візуалізації належить Ю. Лотману. Він пов’язав 

візуалізацію з творчим відображенням образотворчого світу, із перетворенням 

його образів у іконічні знаки, із насиченням їх певними значеннями та ціннісною 

інформацією [1, с. 32]. 

Соціокультурний досвід роздумів над поетичними творами впливає на 

соціальні, моральні, комунікативні людські якості, які допомагають сприймати, 

аналізувати, узагальнювати сучасні соціальні явища. Оскільки поезія – це 

соціальний стандарт, то її сила дозволяє не просто зазирати в чуттєвий простір 

іншої людини, але й входити в психічний стан і мати дуже подібні за структурою 

та інтенсивністю переживання. Адже поезія – це своєрідна мегаплатформа для 

обміну чуттєвим досвідом, де створення та форма пред’явлення мають цікаві 

поєднання. У сучасному поетичному дискурсі лінійна організація віршованого 

тексту є необов’язковою, текст набуває можливості бути інтерпретованим по 

вертикалі, діагоналі, у вигляді різноманітних геометричних фігур чи будь-яким 

іншим графічним способом – тоді говорять про явище візуальної поезії. 

Візуальна поезія стала невід’ємною частиною світової культури. 

У літературознавстві до проблеми різних аспектів візуальної поезії в 
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дослідженнях зверталися як зарубіжні, так і вітчизняні науковці: Я. Балан, 

М. Бютор, К. Денкер, А. Жовтіс, Р. Костелянець, А. Мойсієнко, Ф. Мон, 

Т. Назаренко, І. Прушковська, Л. Прохорова, М. Солт, М. Сорока та ін. 

На думку науковців, візуальний поетичний текст – це результат синтезу 

двох видів діяльності: поетичної – словесної та винахідницької – графічної. Коли 

ми бачимо текст, написаний будь-якою мовою, легко відрізняємо поезію від 

прози. Графічне оформлення тексту підкаже, що перед нами віршований текст. 

Тож візуальний компонент є в самій природі поезії. У сучасному 

літературознавстві актуалізується візуалізація як прозових, так і поетичних 

творів. Для поета форма є одним із способів вираження власних відчуттів, 

емоцій, переживань. Наразі поезія відходить від музичної, звукової поезії, а все 

більше звертається до графічних роздумів, формотворчих образів. Французький 

письменник М. Бютор (Michel Butor) відмічав, що читати – означає, передусім, 

дивитися. Він вважав, що пошук нових форм має триєдине значення: відкриття, 

освоєння та втілення. Відкриття форми не суперечить реалізму, навпаки, є 

conditionsinequanon (неодмінною умовою) нових творчих досягнень [2]. 

Просторово розширився та психологічно оновився дискурс відчуттів, що 

нині актуалізуються з допомогою залучення в художнє поле візуальної поезії 

елементів графіки, малярства, математики, музики (нотних знаків), техніки 

колажів, літерографіки, цифрографіки й навіть шахів. Така контамінація, 

виникнення нового вираження змісту чи форми через поєднання різних 

елементів, породила фігурний (графічний) вірш. Пошук форм і засобів є 

відображенням змін у світогляді й світосприйманні поета певної епохи, 

осмислення ним власного місця в суспільстві, прагнення гармонії зі світом і 

самим собою. Реалізація графічних засобів до створення тексту вірша 

продиктовано не бідністю мовної системи, або якоюсьпрогалиною в її структурі, 

а зовнішніми обставинами, що пов’язані з культурними вподобаннями автора. 

Такі вірші сприяють кращому усвідомленню належності того чи того автора до 

певних літературних течій, напрямів, систематизації їх поетичних доробок у 

літературних координатах. 
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Відомо, що візуальна поезія має давню традицію як у світовій, так і в 

українській літературі. Серед поетів, які віддали данину нетрадиційній формі 

запису, відомі імена С. Маллярме (StеphaneMallarmе, 1842 – 1898), Г. Аполлінера 

(Guillaume Apollinaire, 1880 – 1918), Д. Томаса (Dylan Marlais Thomas, 1914 – 

1953), Д. Аваліані (1938 – 2003), В. Мельникова (1962 – 2016) та ін. В Україні 

традицію написання таких віршів започаткував Іван Величковський (бл. 1650 – 

1701) – випускник Києво-Могилянської колегії (із 1694 р. – академія), який склав 

дві рукописні збірки: «Зегар з полузегарком» (1690) та «Млеко од овці пастору 

налєжноє» (1691) [3]. 

Особливості створення візуальної поезії залежать від особистості 

митця: одні конструюють світ, порушуючи усталені стереотипи, руйнуючи 

правила, забуваючи про традиції; в інших – це свідомий пошук самовираження 

і, як результат, створення нового жанру; якась частина авторів вважає, що звук 

має викликати відповідний візуальний образ, щоб зорові враження зливалися зі 

звуковими. На сьогодні графічна поезія – достатньо розповсюджене і, водночас, 

специфічне літературне явище. Це форма, що поєднує в собі поезію та графіку 

та являє собою вірш, який виконано в певній геометричній формі чи у вигляді 

силуету якогось предмета, малюнка тощо. Така поезія через візуальну складову 

передає додаткове значення. Через форму вірша можна припустити, про що 

йдеться, не читаючи його. Іноді форма вірша може бути своєрідним спойлером, 

тобто передчасним розкриттям важливої сюжетної інформації чи іншими 

цікавими варіантами. Візуальна поезія оперує не лише словами. Тож розуміння 

візуалізованого поетичного твору, який написано незнайомою мовою, не уникає 

можливості його інтерпретації та естетичної оцінки. Я. Балан (JarsBalan) вважав, 

що один вірш-малюнок може сказати більше, ніж тисяча слів [4]. Таке 

ризоматичне письмо включає горизонтальний та вертикальний парасемантичний 

взаємозв’язок синтагм, рядки яких візуально утворюють певну геометричну 

фігуру чи предмет – зірку, хрест, конус, ромб, піраміду, трикутник тощо. Але, як 

зазначав А. Жовтіс, ті чи ті графічні прийоми можуть бути позитивними лише в 

тих випадках, коли вони допомагають інтонувати текст, сприймати зміст вірша, 
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а не ускладнюють прочитання та проникнення в його суть. Коли ж зоровий 

компонент починає переважати, то вірш руйнується [5]. На думку Т. Хархура, 

уведення візуального елемента в поетичний текст створює самостійний 

структурний рівень, що не може бути вираженим нічим іншим. Але, з іншого 

боку, чимало дослідників уважають візуальну поезію непоетичною формою. Про 

поєднання зорових та літературних «імпульсів» у 60-ті роки ХХ ст. в Україні 

писали як про «віршоване штукарство» й називали «біологічним видом 

творчості» [6]. 

Зазначимо, що візуальна поезія не є історією розвитку якогось одного виду 

чи розвитку однієї форми, а є історією безупинного поетичного бажання 

поєднати зорові та літературні імпульси, пов’язати надбання цих двох різновидів 

у одне ціле. У різні часи науковці та й самі поети намагалися класифікувати 

візуальні твори. Поет А. Вознесенський класифікував лише власні твори й 

розподілив їх таким чином: а) ізопи; б) паліндроми + кругомети (вірші у формі 

певної фігури чи траєкторії; в) відеоми – композиція зображення та лексеми, які 

гармонічно вписані в зображення [7]. Науковець М. Асилбекова класифікувала 

твори за візуальним принципом: а) геометричні зображення – текст розташовано 

у вигляді певної геометричної фігури; б) конкретні предмети – зовнішня форма 

повторює обриси певного предмета, живої істоти тощо; в) абстрактні 

зображення [8]. 

Поет Ю. Гік [9] розглядав візуальну поезію як жанр та відображав більш 

загальний аспект цього явища. Він вважав, що візуальна поезія – це синтетичний 

жанр, що знаходиться на стику між візуальним мистецтвом та літературою. 

Ю. Гік запропонував поділ візуальних творів на категорії, що ґрунтується на 

вербальному компоненті (букві, слові, реченні): 1) нестандартне розташування 

тексту на площині (наприклад, у вигляді кривої лінії); 2) фігура, що складається 

з тексту чи його елементів (фігурний вірш у вигляді зірки, хреста); 3) букви як 

значущі елементи композиції картини (букви у вигляді крапель дощу, що 

відтворюють текст вірша); 4) текст як тло (текст є тлом і знаходиться на задньому 

плані, а попереду чи основний текст, чи зображення); 5) текст як декоративний 
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елемент картини (текстовий дизайн); 6) палімпсест; 7) абстрактні композиції з 

тексту; 8) метаморфоза тексту (одне слово розпадається на частини чи 

трансформується в інше слово); 9) зображення як слово чи частина слова (подібні 

твори схожі на ребуси і в них вбачається подвійний смисл); 10) текст як елемент 

схеми, структури, діаграми; 11) анаграма (у результаті повторення одного слова 

чи словосполучення букви змішуються, з’являється нове слово); 

12) експерименти з авторським алфавітом (автор розкриває індивідуальне 

бачення алфавіту й вкладає в нього власний новий смисл); 13) книги – візуальні 

твори (особливо в дитячій друкованій продукції). 

Німецький теоретик і практик у галузі візуальної поезії К. Денкер 

(KlausPeter Dencker) зазначив, що однією з основних причин різноаспектності в 

цьому питанні є те, що більшість науковців висувають різні парадигми, 

підкріплені здебільшого перцептивними спостереженнями, різноманітними 

ознаками чи властивостями, недиференційованими критеріями, що вступають у 

протиріччя один з одним. Складність цієї дефініції полягає в тому, що симбіоз 

візуальних, семантичних та естетичних критеріїв важко проаналізувати як 

цілісність [10]. 

Тож, узагальнюючи, зазначимо, що візуальна поезія – явище різноманітне, 

знаходиться на стику поезії та живопису, графіки, пластики. Візуальний 

поетичний текст – результат поєднання двох видів діяльності – поетичної 

(словесної) й образотворчої (графічної). Проблема теоретичного дослідження й 

обґрунтування візуалізації поетичного твору як у світовому, так і в українському 

літературознавстві ще не достатньо вивчена. Це можна пояснити, насамперед, 

тим, що візуальна поезія – синтетичний вид мистецтва, який функціонує на стику 

літератури й образотворчого мистецтва; а по-друге, візуалізації тексту, 

поетичній графіці досі відводили другорядну, допоміжну роль як чиннику, що 

реалізує лише формальну (фонову), а не змістову глибину. 

Але останнім часом зростає творчий і дослідницький інтерес до візуальної 

поезії. В українському літературознавстві до проблеми різних аспектів 

візуальної поезії зверталися М. Сорока, А. Макаров, Т. Назаренко, І. Щербань, 
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М. Загорулько, В. Колодяжна. Зокрема, на нашу думку, Т. Назаренко слушно 

усталює візуалізацію поезії на дві великі групи: курйозну поезію та 

емблематичну, – головна різниця між якими полягає в методі відтворення 

зорового образу. На її думку, курйозна поезія ґрунтується на словесному 

концепті, тоді як емблематична – на смисловому. Ю. Починок актуалізував 

проблематику візуальної поезії та розглянув ґенезу розвитку цього явища від 

писанкарства до супрематизму, тобто до найвищих її виявів на сучасному етапі. 

Такі ж погляди щодо цього питання в дослідженнях М. Качур, яка здійснила 

порівняльний аналіз формальних варіантів візуальної поезії І. Величковського та 

О. Софієнка й схарактеризувала їх релігійно-філософську семантику у візуальній 

поезії. У. Коржик розглянула питання сучасної візуальної поезії та її зв’язок із 

зоровою поезією бароко з огляду на відновлення традицій, а М. Загорулько 

проаналізувала візуальну поезію крізь призму часу: від бароко до необароко. 

Н. Дунь висвітлила мовні експерименти в царині української візуальної поезії, 

переважно на прикладах шахопоезії та паліндромії. І. Прушковська розглянула 

турецьку зорову поезію в історичному й сучасному зрізах, проаналізувала шляхи 

розвитку турецького фігурного вірша. У російському літературознавстві 

питанню візуальної поезії присвячено праці С. Бірюкова, М. Бородіна, 

Б. Грінберга, С. Сігея та багатьох інших. Зокрема О. Бубнов дослідив 

проблематику паліндромів, К. Слуцька на фактичному матеріалі порівняла 

російськомовну та англомовну зорову поезі, Л. Прохорова й Е. Анікеєва 

обґрунтували візуальну поезію як особливий жанр у літературі. Поміж інших 

питань увагу науковців привертає різноманіття форм візуалізації тексту, 

поетична графіка, її роль та типологія. Це такі науковці, як О. Бадаєв, який 

вивчав функціональні типи поетичної графіки, та Ю. Лотман – дослідник 

графічного образу поезії та ін. 

Також візуальній поезії було присвячено в різні часи багато міжнародних 

конференцій та виставок. Зокрема в червні 1997 року в Альбертському 

університеті (Едмонтон, Канада) відбулася виставка зорової поезії під час 

міжнародної конференції з візуальної поезії «EyeRhymes» («Зрима рима»). У 
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листопаді 2011 року відбулася виставка зорової поезії з нагоди Дня української 

писемності та мови в інституті філології КНУ ім. Т. Шевченка. Різноманіття 

стратегій візуалізації літературних творів у світовій літературі обговорювалося 

науковцями багатьох країн у липні 2018 року на міжнародній конференції в 

Стокгольмі. Поміж інших важливих питань учасники відзначили 

найпопулярніші форми візуальної літератури: паліндром, анаграму, анацикл, 

ліпограму, центон, ропаліки тощо. Підсумком таких конференцій було те, що 

візуальна поезія має виконувати високі естетичні функції й об’єднувати графічні 

й вербальні можливості дискурсу, але при цьому має переважати вербальна 

основа, а не графіка чи живопис. Візуальний ряд повинен підкреслювати 

важливість, значення слів, підсилювати його сугестію. 

Тож розглянемо деякі форми візуальної поезії. Однією із цікавих форм є 

паліндромія – однакове прочитання слів (текстів) у звичайному й зворотному 

напрямках. Паліндромними були назви головних книжок М. Мірошниченка 

«Рік-осокір», «Око», «Узір зрізу» та «Гуркотів світокруг». Український поет 

зазначав, що паліндромний рядок чи твір складається з двох симетричних частин, 

вони знаходяться в нерозривному взаємозв’язку – друга половина 

дзеркально-симетричного рядка повертає нас до першої, змушує пригадувати її 

звуко-буквену ходу та зачудовуватись, що та хода дає несподівану змістово-

образну картину, яка собою може чи продовжити, чи доповнити явлену на 

початку» [11]. Заслуговує на увагу й те, що М. Мірошниченко вніс на 

український ґрунт рідкісну форму східної поезії – мураба, у якому слова 

побудовані так, що рядки версів можна читати як горизонтально, так і 

вертикально. Він одним із перших в українській візуальній поезії звернувся до 

такого типу віршування в збірці «Око» (1989): 

Буде страх     в небесах       восени           наче лось 

в небесах       край води      ясени              і лосось 

восени            ясени            і тини             порідняться 

наче лось       і лосось,       порідняться,   чогось [12]. 

Особливим паліндромом можна вважати вірш «WorstDayEver?» 

(«Найжахливіший день?»). Авторка якого – молода поетеса з Брукліна Чейні 
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Горкін (ChanieGorkin). Вірш один, а прочитати його можна по-різному: як зверху 

вниз, так і знизу вгору (подаємо в оригіналі): 

Today was the absolute worst day ever 

And don’t try to convince me that 

There’s something good in every day 

Because, when you take a closer look, 

This world is a pretty evil place. 

Even if 

Some goodness does shine through once in a while 

Satisfaction and happiness don’t last. 

And it’s not true that 

It’s all in the mind and heart 

Because 

True happiness can be attained 

Only if one’s surroundings are good 

It’s not true that good exists 

I’m sure you can agree that 

The reality 

Creates 

My attitude 

It’s all beyond my control 

And you’ll never in a million years hear me say 

Today was a very good day 

 

Коли читаємо вірш зверху вниз, то світ здається темним, настрій поганим, а 

прочитання його знизу вгору повністю змінює смисл вірша і настрій. Тож цим 

авторка бажає знаходити добре у всьому та створювати для себе позитивну 

енергію та гарну реальність. Усе залежить від того, як ставитися до реального 

світу. 

Ще однією цікавою формою візуалізації вважається тавтограма – вірш, усі 

рядки якого починаються тією ж буквою. Історично тавтограми мали переважно 

поетичні форми. Саме тавтограми знаходимо у творчості Тетяни Нужиної: 

Снег сырой слезой стекает 

С серенькой стены, 

Синий сумрак собирает 

Сказочные сны. 

 

Слабый свет слегка струится – 

Странный свет судьбы. 

Серп Селены серебрится, 

Стоя спят столбы. 

 

Скрипнут ставни, свет слепящий 

Сквозь сырую синь... 
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Содрогнется сумрак спящий, 

Стужа, сырость, стынь... 

Каліграми – це ще один крок до синтезу різних мистецтв, де здійснюється 

творчий сплав поезії та живопису. Об’єднанням поезії, графіки та живопису 

стали праці О. Мамукашвілі, який грузинські літери, слова, вірші перетворює в 

графічні малюнки, людські фігури, архітектурні форми, різні композиції. Його 

візерунки складаються в рядки, обриси букв набувають виду конкретного образу. 

Коли читаєш вірші, то одночасно милуєшся незвичайними малюнками. 

Гнучкість і своєрідність грузинського шрифту «мхедрулі» уможливлює 

оригінальну техніку малювання. Наприклад, намальований ним храм 

«Светіцховелі» вмістив вірші чотирьох грузинських поетів, присвячених цій 

святині. Зазначимо, що каліграми О. Мамукашвілі зберігаються в приватних 

колекціях Італії, Франції, США, а праці виставлялись у Каїрі, Абу-Дабі, 

Олександрії. 

Візуальна поезія є цікавим дослідницьким та творчим полем, яке дає 

авторам-поетам можливість експериментувати, відкривати нові семантичні 

пласти, які не доступні іншим. Суміш образотворчого та текстуального може 

бути одним зі способів використання відомого культурі літературного досвіду та 

привнесення в нього унікальних графічних характеристик заради створення 

нових смислів. 
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4.6. Sublimation of elements of painting in texts (on the example of E. Andievska’s 

creative studios) 

 

4.6. Сублімація елементів живопису в текстах (на прикладі творчих студій 

Е. Андієвської) 

 

Сьогодні творчість митців української діаспори стає духовним надбанням 

всеукраїнського читача. Від часу проголошення незалежності України книги 

українських поетів і письменників в екзилі почали повертатися на Батьківщину. 

До перевидання їхніх творів, популяризації і наукового дослідження причетні 

особисто Олександр Астаф’єв, Петро Сорока, Степан Хороб, не кажучи вже про 

провідних вітчизняних літературних критиків (Микола Жулинський, Микола 

Ільницькій, Тарас Салига). 

Емма Андієвська різними шляхами наближалася до Абсолюту, прагнула по-

своєму розгадати таємницю світу і людської душі. Її творчі пошуки позначені 

вагомими поетичними здобутками, непроминальними мистецькими цінностями, 

що відчутно збагачують скарбницю нашої культури. Поетка тяжіє до написання 

циклів. Зазвичай вона починає тему в одній збірці, наче «пробуючи її на смак», а 

тоді або присвячує їй окрему збірку, або ж продовжує в кількох наступних. 

Наприклад, збірка «Віґілії» (1987) починається з однойменного циклу в 

попередній збірці «Спокуси святого Антонія» (1985), а цикл «живописних 

картин» бере початок у збірці «Народження ідола» і продовжується в «Спокусах 

святого Антонія» та «Архітектурних ансамблях» циклами «Натюрморти», 

«Краєвиди», «Портретна ґалерія». Цю ж особливість творчості Е. Андієвської 

зауважує і Д. Гусар-Струк: «Ті, що слідкують за творчістю Е. Андієвської, 

можуть легко завважити у неї тенденцію до поетичних циклів... Писання 

циклами – це, між іншим, метода, застосовувана в джазі. Це обігрування теми. 

Усі вірші у циклі – ніби варіяції на одну й ту ж тему. Це один аспект модерности 

Емми Андієвської» [6, с. 101]. 
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Цикл про краєвиди бере свій початок у збірці «Народження ідола» (1958). 

Вірш «Нічний ляндшафт» наскрізь просякнутий українською символікою та 

міфологією:  

Ніч хиталась, як трава – 

Небом пропливали душі 

З парасолями в руках,  

Затуливши море й сушу [3, с. 60]. 

За народними уявленнями ніч – мати смерті та сну. Коли на землю 

приходить богиня ночі, богиня смерті Мара теж приходить із царства мертвих, 

щоб забрати з собою наступну жертву. Ніч – час особливо дійовий, особливо 

магічний [5, с. 336]. Душа людини покидає її тільки у двох випадках: за життя – 

тільки під час сну (тоді вона може літати десь далеко), або після смерті, коли 

вона пташкою відлітає до вирію, де збираються душі всіх померлих [9, с. 126-

131]. І в першому, і в другому випадку (за повір’ями) це відбувається вночі, коли 

з’являються богиня ночі та богиня смерті. Не менш важливим образом тут є небо, 

яке наші предки боготворили, вважаючи його вічним царством. Отже, у вірші 

Андієвської душі знаходяться у вічному царстві, де пропливають з парасолями в 

руках. На нашу думку, парасолі – це хмарини, адже в українській міфології душа 

буває у вигляді хмарини, пари, бджоли або мушки. Цікавим є порівняння ночі з 

травою: оскільки за народними уявленнями після смерті людини її душа 

перетворюється на траву [5, с. 541], то ніч тут авторка змальовує як тисячі душ, 

що рухаються, спричиняючи тим самим коливання ночі.  

Деякі пливли під душем, 

Деякі – їх ніс трамвай 

Під салюти вартових. 

Ніч хиталась, як трава [3, с. 70]. 

Образ душу – це осучаснений образ дощу (як і парасольки – хмаринок), який 

«за повір’ям, крім молодості, бадьорості й самого життя, дарує людині ще й 

душу» [5, с. 169]. Тому душі, що пливуть під душем, – це ті, які прямують до ще 

ненароджених дітей. Ті ж, яких несе трамвай під салюти вартових, навпаки, із 
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почестями їдуть на «заслужений відпочинок» у вічне царство (небо). Салют, на 

нашу думку, також може бути осучасненим символом блискавки та грому: 

На околицях світились 

Коні, що паслись без сідел, 

Півнів сон валив із сідал  

Серед курячих святилищ [3, с. 71]. 

Коні тут також з’являються не випадково, адже вони є стихійним атрибутом 

ночі: ніч сидить на коні. Крім цього, кінь є посередником між світами живих і 

померлих: «червоний кінь уособлює вогонь і переносить душі небіжчиків у 

вирій. Вороний кінь – це нічне зоряне небо, що є царством душ померлих. Білий 

кінь – уособлення божественного культу предків» [5, с. 336, 525]. Те, що коні 

світяться, а також пасуться без сідел (не приборкані людиною), ще раз 

підтверджує їхнє «високе» призначення.  

Що ж до півнів, то вони є вартовими Всесвіту, його всеєдиного ладу [5, 

с. 411], а також захисниками живих, символом воскресіння і нового життя. Із 

прийняттям християнства й оголошенням ним війни проти бісів за півнем 

закріпилася слава птаха, який своїм криком розганяє нічну нечисту силу. Вона 

щезає зі співом півня, який сповіщає про початок ранку. Півень є також ознакою 

світу живого на противагу світові мертвому [9, с. 302-307]. Оскільки «вартові 

Всесвіту» і «захисники живих» сплять («Півнів сон валив із сідал»), то навколо 

в цей час відбувається повний безлад: одні душі десь сновигають, інших – 

забирають трамваї у вічне царство, і все тому, що півні забули про своє 

призначення і мило сплять поміж курами, які є просто домашньою птицею і не 

наділені ніякими надприродними властивостями [5, с. 411]. 

І лежали, як кургани, 

На левадах баби п’яні. 

Баби, родички левад, 

Що тримати мали лад [3, с. 74]. 

«Баба – також одне із найстародавніших божеств давніх українців: мати-

предкиня, берегиня, охоронниця, покрова, хранителька родинного вогнища, 
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подайниця всякого добра» [5, с. 18]. Але у вірші вони п’яні, а отже, не можуть 

виконувати свої функції берегині дому і левад, що і спричиняє це магічне дійство 

за участю душ. Мабуть, вони не вберегли душу хазяїна чи хазяйки левади, про 

що свідчить порівняння баб із курганами – стародавніми рукотворними 

могилами в степах.  

Надзвичайно цікавою є символіка Андієвської у цьому вірші, адже вона не 

просто звертається до української міфології, що має давню історію, але і створює 

свої символи на основі сучасних реалій: парасолька – це хмарина, душ – дощ, 

салют – грім і блискавка.  

Вірш «Ляндшафт з червоними плямами» розкриває, мабуть, одну із тих 

трагедій в історії людства, коли винищувались цілі народи: 

У бандитів брилі світяться 

Замість місяця на облаву. 

Сиром’ятні трави опорою. 

Стебла стоять, як сулії. 

Душу з тіла ґнотами випарює... 

Синім м’ясом лежать аметисти [3, с. 76]. 

Трава зазвичай символізує сукупність людей, народ, а також покору, тобто 

покірний народ. Крім цього, в образі трави підкреслюється ідея тлінності та 

крихкості людського існування [8, с. 203]. Отже, злочин, коли душу з тіла 

ґнотами випарюють, спрямований проти народу (трави), який зовсім не 

противиться цьому, а покірно чекає своєї долі. Ще раз підкреслює це наявність 

аметистів, адже цей дорогоцінний камінь є також символом набожності та 

покірності [12, с. 698]. У результаті залишається тільки синє м’ясо, адже аметист 

блакитно-фіолетового кольору. Душу бандити уже «випарили», тому 

залишилось тільки тіло (м’ясо).  

Як перчини, надуті колючки 

Кожну тріщину тиші гасять. 

Вгору тіло йде, як гусінь,  

Підіймаючи всю рівнину [3, с. 76]. 
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Покірний народ тут порівнюється з гусінню, мабуть, через наявність великої 

кількості ніг, яка заповнила всю рівнину (це ще раз свідчить про масштаби 

трагедії). І водночас надуті колючки (бандити) «гасять» кожну тріщину тиші, 

кожен звук, що виривається з уст «гусені». 

Підсилюють трагедію тут назва твору «Ляндшафт з червоними плямами», 

оскільки червоний – колір крові, вогню, мстивості та розрухи [5, с. 474], а також 

символічний початок твору: 

Ящур ночі висить на ратицях, 

Перегойдуючись над канавою [1, с. 13]. 

«Ящір – уособлення «нижнього світу» з його підземним і підводним 

простором» [5, с. 617], а його ратиці дуже влучно характеризують диявола як 

володаря ночі, якому, як і в давніх народних піснях ящеру, приносять у жертву 

людей.  

Можливо, у цьому творі знайшли відгомін масові знищення під час Другої 

світової війни євреїв, адже збірка побачила світ у 1958 році, коли людська 

свідомість ще не зовсім стерла зі своєї пам’яті згадку про цю трагедію, а може, 

тут малися на увазі масові сталінські репресії в Україні чи концтабори в 

Німеччині. Досить незвичним є опис цього злочину в Андієвської, оскільки 

авторка жодним словом не згадує про людину чи народ, а тільки через символи 

трави, гусені й аметиста розкриває ідею твору. 

Цікавий своєю символікою і вірш «Ріка». «Річка... осмислюється як дорога 

в інший світ, який знаходиться на другому березі або на острові посеред моря, у 

яке впадає річка. Вона символізує також плин часу, вічність і забуття... Річка 

пов’язана з ідеєю долі, смерті, страху перед потаємним, з природним відчуттям 

холоду і темноти, емоційними переживаннями втрати, розлучення, чекання... 

У казках і замовляннях у потойбічному світі течуть молочні ріки...» [5, с. 423].  

«Рятуйсь, хто!..» Метелики сипляться хвилі 

На вуха, на губи молочною сажею [1, с. 35]. 

Зараз у символіці метелика переважає значення вітряної та безтурботної 

істоти: «метелик-одноденка», «пурхати, як метелик». Водночас він може 
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символізувати й чисту радість. У давнину він був символом трансформації та 

безсмертя... Метелик вважався також символом душі у багатьох регіонах світу. 

А ще він символізує воскресіння і в цьому значенні вживається у християнській 

символіці [12, с. 792-793]. Як бачимо, Андієвська знову звертається до своєї 

улюбленої теми: інші світи, потойбіччя. У цьому ж творі вона описує подорож 

душі до раю. Це підкреслює і символіка хвилі, яка в Новий час стала 

уособленням постійної зміни навколишнього світу і використовувалася як 

символ швидкоплинності, непостійності людського життя [7, с. 99]. Цікаво, що 

авторка зображує хвилю як живу істоту з відповідними частинами тіла (вухами 

й губами), на які молочною сажею сипляться душі-метелики. Але цей прийом 

вона запозичує в епохи еллінізму, коли хвилі зображувались у вигляді 

прекрасних дівчат у легких нарядах – нереїд.  

У річки душа загорає на острові. 

Цвіркун вийняв скрипку найтоншим помолом [1, с. 23]. 

Як ми вже згадували, рай, за народними уявленнями, знаходиться на острові 

посеред моря. В античній, китайській, кельтській міфології є згадки про острови 

блаженних, що являють собою образ земного раю, де царить вічна молодість і 

достаток, де немає страждань і турбот [8, с. 138-139]. Українські «перекази 

розміщують рай на фантастичних островах, де ріки медові та молочні, а береги 

кисільні, де царює Сонце і квітує вічна весна» [5, с. 351]. Оскільки рай – це місце 

перебування праведних душ, то скрипка як символ душі тут також невипадкова.  

Далі бачимо безтурботне життя в раю: 

У каменя мрія про жабри. Десь вигук 

Круги виверта. Ангел ловить лина, 

Крило закасавши. А бабкам розвага, 

Що ніжки води видно на мілині [2, с. 271] 

Камінь, окрім інших значень, служить для позначення всього 

безсердечного, жорстокого, черствого, байдужого, а також символізує 

язичницьких ідолів та богів античності [7, с. 184]. У вірші ж він мріє про жабри, 

тобто хоче стати рибою. Чому? В індуїстській міфології риби вважаються 
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створіннями, що наділені абсолютною свободою, яким не страшний потоп. Але 

важливішим, мабуть, є інше символічне значення риби, де вона асоціюється з 

новонаверненими у християнську віру. Зокрема, у євангельських текстах є згадка 

про чудесну ловлю риби, у якій брав участь Ісус. Сам же він наводить аналогію 

між ловлею риби та зверненням людей до нової віри (звідси й «перстень 

рибалки», який носить папа Римський). Латиною хрещення називається «piscina» 

(«садок для риби»), а новонавернені у віру – «pisciculi» («рибки») [12, с. 931]. 

Підтвердженням цьому є картина, де янгол ловить лина, тобто душу 

новонаверненого вірянина. 

У цьому творі Емма Андієвська дуже майстерно поєднує українську 

язичницьку міфологію (рай з молочними ріками) із християнською символікою 

(риба як символ новонавернених у віру), але такий спосіб мислення взагалі 

характерний для українців. Для цього досить пригадати бодай те, як тісно 

переплетені в наших звичаях і традиціях язичницькі та християнські обряди 

(наприклад, писанка як символ вшанування бога Рода стає символом воскресіння 

Христа тощо). 

Вірш «Краєвид у межах квадрата» зі збірки «Спокуси святого Антонія» 

одразу акцентує увагу на рамці, яка в мові живопису відіграє досить важливу 

роль: «Не випадково так часто картину порівнюють з дверима, вікном чи 

дзеркалом: саме вони забезпечують зв’язок, комунікацію на межі двох світів... У 

мистецтві ми маємо справу з обмеженою поверхнею, обрамленою, відділеною 

від природного, побутового або архітектурного середовища. У 

монументальному живописі це обрамлення створюється формами 

архітектурного інтер’єру або декору, в живописі – рамою. Рама – межовий знак 

картини, її межа, границя» [10, с. 79]. Але квадрат не тільки означає рамки 

картини, а й має багато символічних потрактувань: «Квадрат – фіксація смерті 

як протиставлення динамічному циклу життя і руху. Квадрат поєднує в собі 

принципи статичної стійкості та цілісності» [12, с. 111]. Отже, не випадково 

картини поміщають у квадратні рамки, адже цим ще раз підкреслюється 

статичність мистецтва живопису. 
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З рівнини витіка червоний шлик, 

Який лишило – з кременя – гасило,  

Де хідлі присмерку вже відгасали,  

Й донизу – небо, як м’який друшляк [4, с. 49]. 

Зображуючи природу, Емма Андієвська послуговується засобами як 

живопису, так і літератури. Це виявляється в тому, що її краєвиди дуже 

метафоричні: червоний шлик (старовинний круглий головний убір, обшитий 

хутром) можна потрактувати як відблиски сонця, що заходить, м’який друшляк 

неба– як зоряне небо, купки солі в повітрі – галактики, сузір’я. Але особливість 

поезій Андієвської полягає в тому, що кожен читач може розуміти її символи по-

своєму: якщо один побачить в образі купок солі галактики чи сузір’я, то інший – 

хмарини, про які йдеться далі. І кожен матиме рацію, адже поезії Емми 

Андієвської й розраховані на співтворчість. 

Де берег був, осяяння зайшло, 

Лиш де-не-де в повітрі – купки соли. 

Самі хмарини, де ще – мить – оселі,  

Й тополя, як димар, що іскри шле [4, с. 51]. 

Оскільки у вірші авторка описує захід сонця, присмерк і настання ночі, то 

цілком логічним є образ тополі, що у Давній Греції була символом мороку [8, 

с. 202], та її порівняння з димарем. Через нього вилітають і знову прилітають до 

хати відьми [5, с. 148], що також є ознакою приходу ночі.  

Сам краєвид оголений по пояс, 

Проходить в лузі голкотерапію. 

В очеретах струмок тамує згагу [4, с. 77]. 

Із символікою ночі пов’язана й поява образу голки, яку зазвичай 

використовували, щоб заподіяти зло. «За народними уявленнями, відьма, змора, 

вогненний змій можуть ставати голкою, тому не можна піднімати знайдену голку 

– «це нечистий перекидається» [5, с. 108]. Внаслідок чого краєвид, який 

проходить голкотерапію, може бути потрактований як ланцюг перетворень 

нечистої сили, що впевнено почуває себе вночі. Продовженням теми є образ 
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очерету, який «хоч і насаджений Богом, проте ним заволоділи чорти, і очерет, як 

і осот, є їхньою господою» [5, с. 440].  

Де обрії розсунув крильми гоголь, 

І, сонцеві розкраявши губу, 

Червоне обернув на голубе [4, с. 79]. 

Гоголь (водоплавний птах родини качиних), пропливаючи по поверхні 

струмка, у якому відображається сонце, що заходить, «руйнує» відображення 

сонця і червоний диск перетворює на голубу воду. Цікаво, що «в давньому 

мистецтві та міфології образ качки співвідноситься з рухом Сонця, а саме з тією 

фазою, коли світило неначе пливе нічним морем» [5, с. 406]. Крім цього, 

перетворення червоного на голубе може символізувати перемогу неба і 

Божественної істини (голубе) над вогнем і пеклом (червоне) [11, с. 361, 365]. 

У зв’язку з цим варто ще раз звернутися до символіки качки: «Качка у переказах 

належить до первовічних птахів. У багатьох міфах серед космічного моря 

плавають двоє каченят, чорне і біле, – це Бог і диявол. У стародавніх колядках 

качка завжди служить вищому єству: навіть її пасивне, на перший погляд, 

плавання серед праморя приносить добро світові» [5, с. 406]. Це ще раз 

підтверджує гіпотезу про перемогу добра над злом, яку здобуває птах родини 

качиних. 
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4.7. Peculiarities of perception and understanding of events of the Russian-

Ukrainian war in the works ofUkrainian writers – its participants 

 

4.7. Особливості сприйняття та осмислення подій російсько-української 

війни у творах вітчизняних письменників – її учасників  

 

Будь-яка війна, навіть локальна чи гібридна, апріорі стає для 

комунікативного простору країни в цілому і для літератури зокрема знаковою 

подією чи радше своєрідним вузлом, у якому переплітається безліч особистісних 

смислів, розумінь, понять, ліній поведінки, що потребують загального 

висвітлення й обговорення. Військовий конфлікт на Сході України, що триває 

вже сьомий рік, став потужним каталізатором письменницької творчості та 

на сьогодні вже має своє відображення в сучасній літературі.  

Існує ціла низка творів українських авторів, змістовно пов’язаних із 

воєнними подіями на теренах Донеччини і Луганщини. Хоча вони й складають 

певну тематичну єдність, але суттєво різняться і за якістю написаного, і за 

жанрами, і за авторами. Книги ці користуються попитом, їх жваво обговорюють 

пересічні читачі, завсідники соціальних мереж та блогери, однак процес 

глобального наукового осмислення нової української воєнної прози знаходиться 

в зародковому стані і сьогодні лише розпочинається.  

Серед тих, хто пише про події на Сході, виокремлюється ціла плеяда 

авторів, які не мали літературного досвіду і яких письменниками зробила війна. 

Валерій Ананьєв, Мартін Брест, Віталій Запека, Сергій Сергійович (Saigon) – це 

лише невелика частина тих, хто став дійсно популярним та успішним завдяки 

моделюванню у своїх творах власних вражень, здобутих безпосередньо в ролі 

учасника військового конфлікту. Перелічене – не літературний маргінес, як 

могло б видатися, бо названі автори так і не стали своїми ні серед «літературної 

тусовки», ні серед літературних критиків. Написане ними не вкладається у 

звичну матрицю сучасного літературного канону, причому найчастіше усі читачі 
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звертають увагу не на внутрішній зміст (хоча й він суттєво відрізняється), а на 

зовнішню форму.  

«Солдатська (окопна) правда» завжди конфліктна і непоступлива, бо малює 

світ таким, яким він є, а не таким, як нам хочеться його бачити. 

Непідготовленому читачеві важко сприймати відсутність патріотичних почуттів 

у значної кількості військових, їхнє своєрідне розуміння власної ролі у цих 

подіях чи, наприклад, одночасне використання української й російської мов чи й 

просто суржика, якими ведеться оповідь. Перенасиченість тексту 

ненормативною лексикою теж відлякує багатьох. Окрім того, як справедливо 

зазначає літературознавиця Роксана Харчук, коментуючи конфлікт 2019 року на 

«Книжковому Арсеналі» між організаторами і письменниками-атошниками 

через окремий намет, «…відокремленість цілого літературного сеґменту створює 

враження, наче цивільні громадяни живуть за своїми законами і зі своїми 

інтересами, а ветерани й ті, хто пише про війну, сповідують ті цінності, які 

суспільство начебто й не поділяє» [8]. Очевидно, що в силу того, що події на 

Сході тривають, а процес їх осмислення лише розпочався, кількість творів 

воєнної тематики росте вже зараз і зростатиме в майбутньому, завдяки чому 

починає складатися новий «літературний пласт», який вимагає ретельного 

дослідження та осмислення літературною критикою. У силу обмеженості 

можливостей окремої статті беремо до розгляду лише три книги воїнів-

письменників: «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва, «Цуцик» Віталія Запеки, 

«Грязь [*khaki]» Сергія Сергійовича (Saigona).  

Незважаючи на надто емоційне твердження відомого письменника та 

перекладача С. Сингаївського, згідно якого «…про всю літературу про 

російсько-українську війну – українська критика вже третій рік затято 

мовчить» [7], це не зовсім так. У порівнянні з іншими письменниками, що 

пишуть про війну на Сході, усі троє авторів мали певну рецепцію на свої твори. 

Зокрема рецензії на роман Валерія Ананьєва писали і колеги-письменники, і 

знані літературознавці: Ярина Чорногуз на «Літакценті», Роксана Харчук у 

«Збручі», власне і сам Сергій Сингаївський в «Gazeta.ua», Костянтин Родик в 
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«Україні молодій»; публікацію «Цуцика» супроводжувала цікава передмова 

Марини Рябченко, є також гарна рецензія Тетяни Шептицької на «Буквоїді»; 

менше пощастило Сайгону, широкого відгуку серед літературознавців його 

книга оповідань не мала, але й про неї теж писали, зокрема є розлога публікація 

на сторінці «Інститут повільного і болісного з’ясування напрочуд очевидних 

речей». Усі публікації містять цінні зауваги щодо інтерпретації та розуміння 

текстів, але, з огляду власне на оригінальність та певним чином скандальність 

цих творів, їх недостатньо.  

Мета дослідження полягає в намаганні показати, яким чином висвітлюють 

події на Сході письменники – учасники російсько-української війни, зрозуміти, 

у чому популярність цих текстів, усвідомити ставлення авторів до описаних 

подій. Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1) визначити жанрову специфіку кожного з творів; 2) виявити основні методи 

моделювання військових подій, способи їх подачі читачеві; 3) проаналізувавши 

авторські тексти, довести, що війна для них не лише кров, бруд і піт, а й 

можливість повністю перебудувати своє життя.  

Перш за все потрібно чітко визначитися з тим, що, не зважаючи на помітну 

оригінальність, неповторність і навіть глибину текстів письменників – учасників 

війни, перед нами все ж не твори так званої «верхньої полиці», а те, що часто 

називають белетристикою, або ж масовою літературою. Констатація цього факту 

викликана не бажанням принизити авторів чи заперечити художню цінність їхніх 

книг (до речі, чи не найвідоміший письменник військової тематики Еріх Марія 

Ремарк ні визнаним класиком, ні Нобелівським лауреатом так і не став), а 

намаганням зрозуміти та пояснити феномен їхньої популярності.  

На тлі певного скепсису в оцінці цих авторів деякими знаними 

представниками сучасного літературного процесу цілком слушними видаються 

роздуми Марини Рябченко про важливість літератури від бійців, котрі 

повернулися з окопів: «…справжній воїн не буде брехати, прикрашати, 

зловживати пафосом та пустим геройством, адже головне для письменника-

комбатанта, як на мене, показати справжнє обличчя війни, а також зберегти 
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пам’ять про своїх побратимів» [6, с. 9]. Логічною виглядає й зацікавленість 

читача такими творами, адже вони для багатьох є правдивим джерелом 

інформації про події на Сході. Проте, погодьтеся, що не єдиним і не завжди 

достовірним джерелом, бо рутинність військового побуту та постійного 

існування на межі не дає змоги на масштабні узагальнення та аналіз війни в 

цілому, які можливі лише після закінчення конфлікту. Аксіомою є й те, що 

власна участь у війні і правдивість та точність у моделюванні подій – не запорука 

авторського успіху. Видається, що читача приваблює у книгах Ананьєва, Запеки, 

Saigona дещо інше, що єднає їх із «високою» військовою прозою Гемінгвея чи 

Ремарка. На нашу думку, це не лише бажання показати непарадну сторону війни 

(що притаманне для багатьох авторів), а й прагнення, не зловживаючи зайвою 

деталізацією побутових реалій, значну увагу приділити усвідомленню власної 

ролі героїв та їх місця в цих подіях. Не зважаючи на навколишній бруд, їхні 

персонажі не втрачають у собі того, що робить їх людьми.  

Книги «Сліди на дорозі», «Цуцик», «Грязь [*khaki]» об’єднані не лише 

спільною темою російсько-української війни, а й помітним прагненням усіх 

трьох авторів до модифікації звичної жанрової матриці, яку вони 

використовують. Як зазначає Роксана Харчук, твір Валерія Ананьєва, хоча й 

містить деякі ознаки автобіографічного, все ж типологічно близький до 

класичного «роману виховання», але «без показового моралізаторства» [8]. 

На думку літературознавиці, «…ренесанс «роману виховання» в Україні 

пояснюється тим, що українське суспільство після десятиліть тоталітарного 

обмеження, уніфікації й денаціоналізації як форми деконструкції української 

людини виявилося далеким і від елементарної культури, і від найпростіших 

правил співжиття, тому його треба виховувати усіма можливими способами: не 

тільки методами правовими, а й мистецтвом» [8].  

Письменник Віталій Запека визначив жанр своєї книги «Цуцик» як 

антивоєнний роман. Тетяна Шептицька детально розглянула це питання, 

наголошуючи на новаторстві авторської позиції і певній модернізації жанру, що 

видається логічним, з огляду на «особистість» головного героя.  
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«Грязь [*khaki]», як зазначає сам автор, – це книга оповідань. Звичайно ж, 

схожа ця книга і на класичний щоденник, але від такого визначення утримує 

відсутність будь-яких дат. Наскрізний головний герой та ціла низка перехідних 

персонажів, а також внутрішня організація тексту дозволяють вести мову і про 

якусь більшу жанрову єдність, щось на кшталт роману в новелах, але радше у 

відповідності до змісту, роману в картинах чи епізодах.  

Посутньо це абсолютно різножанрові твори, але це аж ніяк не вплинуло на 

їх популярність. Слід визнати, що, напевно, бажання змінити канон жанру чи 

розширити його можливості продиктоване не стільки новаторськими амбіціями 

письменників, скільки відсутністю базових знань із літературознавства та 

значного досвіду художнього письма. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» трактує війну як 

організовану збройну боротьбу між державами, суспільними класами тощо [2, 

с. 145]. Зазвичай у таких подіях кожна сторона має свою мету та завдання, а 

бойові дії ведуться саме для їх досягнення. Війна як зміст і місце локації 

повністю формує тексти Запеки та Сайгона і майже на половину Ананьєва, бо 

власне подіям російсько-українського протистояння присвячена лише третя 

частина книги, яка, правда, значно більша за обсягом від інших. З одного боку, 

війна як основний психологічний, фізичний та навіть фізіологічний чинник 

впливає на героїв, їхню поведінку, характер, а з іншого – саме вони визначають 

своє ставлення до неї, дають їй своє тлумачення. Власне лише у їхній оцінці вона 

набуває сенсу або ж втрачає його.  

Для головного персонажа книги Сергія Сергійовича «Грязь [*khaki]» 

«правильного развєдоса» Сайгона уявлення про війну дещо приземлені, 

заякорені у побут його служби. Війна – це робота, а його особисте військове 

завдання – ходити та спостерігати. Звичайно ж, таке бачення певним чином 

призводить до усвідомлення читачем того, що так зване «бойове життя» 

відсотків на 90 складається з абсолютно буденних невійськових подій. Ходіння, 

мета, виконання певного наказу чи розпорядження, а потім усвідомлення, що 

воно виконане, – це легко, бо така праця прискорює плин часу, дні летять 
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швидше. Спостереження ж, особливо спостереження заради спостереження, – це 

складно, бо боєць не відчуває реального результату, не розуміє задля чого він 

ризикує. Вірніше відчуває і розуміє, але не в змозі співставити цінність здобутої 

інформації та цінність свого життя.  

Для тих, у кого з книжкових описів складається враження, що війна – це 

величезна купа випалених цигарок і ціле озеро випитої кави та чаю, Сайгон 

констатує примарність таких уявлень, бо ніхто не застрахований від пострілу, 

який може пролунати будь-якої миті й ціна якого – ваше життя. Насправді, за 

автором, на війні домінує нудна марудна служба, під час несення якої треба 

відмовитися від усього того, що так любить людина: комфорту, нормальної їжі 

чи нормального сну. 

Відзначимо, що власне бойових подій у творі небагато. Моделює їх автор 

рельєфно-конкретно, уникаючи широких узагальнень, не пафосно, а банально-

буденно, зупиняючись на окремих, здавалось зовсім незначних, деталях. Зокрема 

це помітно, наприклад, у розділі «Свої», коли оповідь зосереджується на 

знищенні ворожого ПТКРа та двох супротивників. Значна частина розповіді – це 

роздуми про піхоту, опис прибуття на місце бою, живе спілкування бійців різних 

підрозділів. Бій – це лише кілька сторінок, у яких домінує ракурс бачення 

оповідача та його особисті відчуття. Він виглядає не стільки чітко спланованою 

бойовою операцією, скільки клубком випадковостей та непередбачених 

ситуацій. До такого неможливо підготуватися, розкласти все по поличках, 

передбачити кожний рух супротивника чи власний промах, але справжній боєць 

тому й справжній, що здатний вдало і швидко реагувати на ті зміни, які 

відбуваються. Цілком логічною аксіомою, виплеканою неабияким бойовим 

досвідом, звучать слова Сайгона: «Быть готовым к войне нельзя. Воевать учатся 

на войне» [4, с. 258]. Що ж до усвідомлення змін, які відбуваються з героєм на 

війні, то вони сконцентровані в одній фразі, якою він підсумовує свої стосунки з 

дружиною та цивільним світом: «Это была победа Сайгона над Серегой. Война 

в голове победила мир и по военной привычке сожгла за собой мосты» [4, с. 190]. 
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Якщо книга «Грязь [*khaki]» все ж таки більш близька до звичного 

щоденника й часто нагадує яскраві світлини-картинки побаченого на війні, то 

роман «Сліди на дорозі» дещо іншого ґатунку. За змістом перед нами майже 

типова історія молодого хлопця, а саме: процес дорослішання, становлення, 

формування, загалом усе те, що містить класичний роман виховання. Герой 

Валерія Ананьєва на прізвисько «Механ» обтяжений почуттям рефлексії та 

гостро реагує на час і середовище свого існування (провінційне містечко 

дев’яностих, навчальний центр «Десна», довоєнна українська армія, війна на 

Сході). Хоча значна частина подій відбувається на фронті, але ця книжка 

не лише про війну. У центрі уваги автора люди, метаморфози їхнього життя, 

емоційний стан і війна як втілення існування на межі. 

Ананьєв своєрідно описує батальні сцени. Він не подає розлогих оповідей 

про бої, хоча, напевно, міг би, адже часто ілюструє ту чи ту мить за допомогою 

QR-кодів, за якими можна подивитися оригінальні фото й відео. Його описи 

лаконічні, але разом з тим деталізовані, чимось нагадують розкадровку в 

кінематографії. Разом з тим автор зосереджується на відчуттях, емоціях, які 

викликають у нього ті чи інші події. Ця рефлексія часто важливіша за саму подію, 

бо подає її трактування для читача, входить у його свідомість через емоційний 

стан героя. Епізод з двома першими вбитими ворогами розтягнувся аж на один 

абзац із супровідною фразою: «Ну що ж, колись це мало статися…» [1, с. 242]. 

Як бачимо, проста констатація факту, яка підкреслюється ретельним аналізом 

власного психологічного стану на наступній сторінці: «Кілька днів я думав про 

це, немов би змушуючи себе відчути хоча б щось, але мені було абсолютно 

байдуже» [1, с. 243]. Це не усвідомлена байдужість до чужої смерті, а радше 

типове проявлення гена воїна, бійця за покликанням. Механ нічого не відчуває, 

вбиваючи, але смерть знайомих людей викликає сльози, робить боляче [1, с. 254]. 

«Десна», а потім і служба виробили підкреслено негативне ставлення до 

командування, хоча й висловлює його герой роману дещо іронічно: «Коли є 

наказ, тоді й живеться легше. Сидимо, чекаємо, доки нас пристрелять» [1, с. 255].  
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Механ розуміє, що війна не просто пройшла через нього. Вона його 

кардинально змінила, зробила іншим, дала можливість усвідомити себе, стати 

чесним. Він воює за свободу і любов, бо лише ці речі варті того, щоб за них 

гинули люди. Його оцінка війни, армії, власне себе – страшить, але сприймається 

з розумінням: «Ми люди, що проливали кров заради миру, як би абсурдно це не 

звучало. Ми – витратний матеріал. Ресурс. А коли ми виконаємо завдання, самі 

добровільно вирушимо в утиль. Передумови до цього я вже бачу в своїй 

поведінці та думках. Напевно, після того, що ми тут робили і бачили, там нам і 

місце» [1, с. 354]. 

Роман Віталія Запеки показує дещо інший погляд на війну, хоча й тут є 

персонаж – учасник конфлікту на Сході – доброволець Віктор Машін, але не він 

головний герой твору. Для свого антивоєнного роману автор підібрав 

своєрідного оповідача і разом з тим центральну персону. Отож, це маленьке 

собача, що народилося під час війни. Воно росте та пізнає цей світ з усіма його 

небезпеками та принадами. На відміну від людей, цуценя не переймається 

політичними проблемами, питаннями життя і смерті, воно просто намагається 

вижити у важких умовах. Війну цуцик сприймає як природний стан свого 

буденного існування, бо іншого він просто не знає. Собача – не учасник 

конфлікту, не одна із сторін, що воює (солдати для нього однозначно «однакові» 

й вороги), але він чи не найбільше потерпає від війни: втрата родини від зграї 

голодних вовків; загибель людської сім’ї, у якій він прижився; кульове 

поранення. Для читача те, що страждає маленьке цуценя, робить сприйняття 

несправедливості війни ще гострішим. Цікавим є авторський хід, де свою кличку 

Барсік собача знаходить лише на початку і в кінці твору (для імені потрібна 

родина). Опис військових подій у творі наявний, є й показ побуту вояків, але все 

це лише тло, на якому розвиваються стосунки довіри і дружби між бійцем та 

собакою. Важливим є той факт, що Віктор має певне відчуття вини перед цим 

цуциком, не своєї власної, а людей взагалі. Оце бажання відповісти за всіх, 

альтруїзм у ставленні до пса чи не найкраще характеризує бійця і його ставлення 

до війни.  
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Різножанрові твори Валерія Ананьєва, Віталія Запеки, Сергія Сергійовича 

моделюють перебіг російсько-української війни у відповідності до власного 

авторського бачення подій, учасниками яких їм довелося бути. Герої творів хоча 

й потрапили на фронт по-різному (Сайгон – мобілізований, Механ – професійний 

військовий, Віктор Мішин – доброволець), у багатьох речах мають спільні 

погляди на суть конфлікту. Їхня спільна позиція – писати лише правду і лише 

про те, що бачив сам. Війна – це не парад і не переможні реляції, а бруд, піт, 

бездарність керівництва, загибель друзів. Для всіх авторів характерні відсутність 

бляшаного патріотизму, чітке розуміння військового конфлікту як можливості 

змінити себе. Усе це й робить книги привабливими для сучасного читача.  

Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо у продовженні досліджень 

сучасної військової прози. Цікавою, зокрема, виглядає ідея порівняти візії війни 

героїв професійних літераторів та авторів-комбатантів.  
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Part 5. Relevant Problems of Professional Training of the Teacher-

 Philologist 

 

5.1. Professional socialization of students-philologist in terms functioning of 

social-communication space of higher educational institution (on the example 

of the Philological faculty of the SHEI “Donbas State Pedagogical 

University”) 

 

5.1. Професійна соціалізація студентів-філологів в умовах функціонування 

соціально-комунікаційного простору вищого навчального закладу 

(на прикладі філологічного факультету ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет») 

 

Проблема підготовки вчителя набуває особливої актуальності з огляду на 

глибинні та докорінні реформаторські зміни, що відбуваються в сучасному 

суспільстві. Нагальної уваги у зв’язку із цим потребують завдання щодо 

соціалізації майбутніх учителів, формування професійних компетентностей, що 

забезпечують високу ефективність їхньої професійно-педагогічної діяльності 

в нових суспільно-економічних умовах. Нові стандарти й вимоги до системи 

освіти підвищують рівень уваги до особистості сучасного фахівця, його 

професіоналізму, рівня соціальної мобільності, процесу розвитку особистісної та 

комунікативної культури. 

На жаль, у практиці роботи вищих навчальних закладів процес соціалізації 

особистості залишається прерогативою виховання. Як результат, більшість 

випускників ВНЗ мають слабко сформовані життєві компетенції, нерозвинуті 

соціальні здібності, через що важко адаптуються до сучасних соціально-

економічних умов, не здатні до самореалізації в соціумі та в професійному 

середовищі. Саме від рівня соціалізації студента, зокрема філолога, як 

майбутнього фахівця, здебільшого залежить успішне виконання соціального 
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замовлення держави на підготовку спеціалістів із високим рівнем соціалізації 

особистості.  

У вітчизняній і зарубіжній науці наявні різні класифікації чинників 

соціалізації. Як правило, усі вони розглядають соціалізацію крізь призму три- або 

чотириступеневої класифікації її основних чинників. Так, наприклад, 

С. Іванєнков виокремлює три найвагоміших чинники соціалізації: речовинно-

предметний, соціально-інституціональний та інформаційний [1]. 

Важливою для соціалізації студентів-філологів є соціальна компетентність. 

Її структуру досліджували українські та зарубіжні науковці, зокрема 

А. Рибакова. Вона виокремлювала в ній декілька компонентів: 

- особистісний (здатність до самореалізації в обраній професії); 

- діяльнісний (здатність до професійної діяльності); 

- комунікативний (здатність до ефективного спілкування та взаємодії) [2]. 

Також ми можемо спиратися на дослідження В. Турчанінової, яка вважає, 

що соціальна компетентність об’єднує концептуальний, інструментальний, 

інтегративний, конфліктологічний, комунікативний, особистісний компоненти. 

Автор подає характеристики та опис кожного. 

Дослідники зазначають, що в наш час активно відбуваються нові 

трансформаційні процеси соціалізації молоді, через що модель соціалізації 

перебуває в стані формування. Так, наприклад, С. Шашенко підкреслює, що це 

багатогранний процес, який включає педагогічні (виховання й самовиховання) і 

соціальні (суб’єктивні умови життєдіяльності, соціальні інститути) впливи, які 

відбиваються в поглядах і поведінці студентів [4, с. 46-56].  

Зазначимо, що підготовка майбутнього вчителя-філолога у вітчизняних 

університетах здійснюється за трьома напрямами: 

- учитель рідної (української) мови та літератури; 

- учитель іноземної мови та зарубіжної літератури; 

- учитель із подвійною спеціальністю, наприклад, учитель української та 

іноземної мови та зарубіжної літератури. 
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Для визначення частки предметів, що сприяли б соціалізації майбутніх 

філологів, ми аналізували освітні програми низки педагогічних університетів, 

зокрема, Донбаського державного педагогічного університету, Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Бердянського 

державного педагогічного університету. Підготовка майбутніх учителів-

філологів здійснюється за такими блоками: 

1. блок дисциплін мовного циклу, до якого входять дисципліни практичного 

спрямування, що забезпечують навчання мови; теоретичні дисципліни та 

прикладні, наприклад, методика викладання мов; 

2. блок дисциплін літературного циклу (теоретичні та прикладні 

дисципліни); 

3. блок психолого-педагогічних дисциплін; 

4. блок загальноосвітніх дисциплін. 

На нашу думку, дисципліни, представлені в цих блоках, спрямовані на 

формування практичних навичок майбутнього філолога, а соціалізації студента 

вони сприяють лише частково. Зазвичай кінцевою метою підготовки фахівців є 

сформованість професійних компетентностей, але не враховується рівень 

соціалізації, що теж є дуже важливим. Хоча процес соціалізації студентів не 

виділяється в окремий напрям професійної підготовки, завдання щодо цього 

аспекту становлення особистості майбутнього філолога повинні реалізовуватися 

принаймні в навчально-виховному процесі. 

На думку науковців, підготовка майбутніх філологів передбачає взаємодію 

соціальних та дидактичних елементів, і для студентів філологічних 

спеціальностей основою майбутньої професійної діяльності є соціальна 

компетентність. Ми переконані, що це занадто вузький підхід і необхідною 

умовою ефективності майбутньої професійної діяльності є соціалізація 

особистості студента загалом. Ми вважаємо, що професійне становлення 

особистості майбутнього філолога – це єдність двох процесів: формування 

студента як майбутнього фахівця та його соціалізація, бо професійні особистісні 

якості майбутнього вчителя є складником його «соціального портрету» і в 
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узагальненому вигляді передбачають єдність індивідуальних якостей, 

особистісних чи комунікативних якостей, статусно-позиційних особливостей та 

діяльнісних чи професійно-предметних показників. 

Загалом будь-яку спеціальність, яку пропонує вища школа, слід розглядати 

як максимально наближену можливість розвитку та реалізації здібностей 

особистості, її інтелектуального та творчого потенціалу. Спеціальності, 

пов’язані з професійною підготовкою майбутніх філологів, передбачають 

комплексну взаємодію соціальних, навчальних, виховних та дидактичних 

компонентів разом із наповненням їх новим змістом. 

Для студентів філологічних спеціальностей повною мірою застосовуються 

та виправдовуються на практиці всі ті етапи, чинники, характерні властивості 

процесу соціалізації, що й до представників інших спеціальностей студентської 

молоді. Проте за наявності всіх структурних елементів складної парадигми 

входження в соціум багатогранного простору закладу вищої освіти вирізняються 

й суттєві відмінності, особливості з урахуванням філологічної специфіки. 

Так, розробку особливостей структури соціалізації студентів філологічних 

спеціальностей необхідно розглядати як своєрідний синтез психолого-

педагогічних, соціологічних компонентів у комплексі з новітніми досягненнями 

гуманітарних наук. До комплексу компетентності майбутнього філолога 

необхідно долучити: 

• розвиток світогляду та підготовку до сприйняття себе як носія 

національних цінностей, до взаємозв’язку за допомогою мови в пошуку 

вирішення глобальних проблем; 

• розвиток загальнолюдських культурних цінностей, космополітичного 

мислення, усвідомлення відповідальності за майбуття країни; 

• навчання етично прийнятних норм самовираження в суспільстві; 

• оволодіння етикою та стратегією дискусійного спілкування з людьми 

різних поглядів і вірувань; 

• набуття та розвиток умінь застосовувати соціокультурні знання, уміння та 

навички відповідно до ситуації спілкування в процесі комунікації; 
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• розвиток потреби в самоосвіті. 

Беручи до уваги розробку структури соціалізації студентів філологічних 

спеціальностей в аспекті соціальної компетентності, виділяються п’ять 

компонентів: когнітивно-перцептивний, мотиваційно-цільовий, комунікативно-

діяльнісний, комунікативно-рефлексивний, особистісний, кожен із яких має своє 

змістове навантаження. 

Така п’ятикомпонентна структура компетентностей може вважатися 

вичерпною та оптимальною як з погляду теоретичної розробленості, так і з 

погляду практичних впливів. 

Соціалізація майбутнього вчителя-філолога – це складний цілісний стан 

соціалізації особистості, який характеризується сукупністю її професійно 

важливих якостей і забезпечує їй свідомий перехід із системи вузівської 

підготовки в систему професійної діяльності та успішну самореалізацію в ній на 

основі ціннісного ставлення до педагогічної праці, володіння способами 

самопізнання, самоаналізу й самооцінки, прагнення до самоосвіти та 

самовиховання, здійснення самоконтролю та самокорекції, наявності 

професійних здібностей, педагогічних та філологічних. 

Формування особистісної сфери світосприйняття студента-філолога 

здійснюється не лише під впливом цілеспрямованого освітньо-виховного 

процесу, але й специфічного соціально-комунікаційного простору ВНЗ. 

Структурною основою соціально-комунікаційного простору є 

комунікаційне середовище. В університеті можна виділити основні 

комунікаційні процеси: 

– комунікаційний процес навчання та викладання; 

– комунікаційний процес керування університетом; 

– комунікаційна діяльність його служб і підрозділів; 

– комунікаційні середовища функціонування університету. 

Модель комунікаційних процесів університету, на думку дослідників, 

складають 10 ключових процесів: відповідальність керівництва; менеджмент 

ресурсів; вимірювання, аналізування та поліпшення; набір студентів; навчальний 
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процес; наукова діяльність; розроблення навчальних планів і програм; виховний 

процес, працевлаштування випускників; післядипломне навчання. 

Докладне вивчення комунікаційного процесу ВНЗ виявляє його 

функціональні властивості: 

• забезпечення процесу передачі та обміну навчальною інформацією; 

• наявність матеріального носія, за допомогою якого відбувається процес 

передачі навчальної інформації в часі й просторі; 

• здатність бути каналом збору, формування, розповсюдження інформації 

в часі й просторі; 

• здатність бути засобом і результатом навчальної діяльності; 

• сприяння формуванню нових знань; 

• забезпечення й підтримка процесів соціалізації; 

• спрямування інформації, що забезпечується використанням ІКТ. 

Комунікація, на думку науковців, забезпечує рух навчальної інформації в 

часі та просторі за допомогою створення, зберігання та розповсюдження 

навчальних документів не лише в паперовій формі, а й в електронній завдяки 

розвиткові нових ІКТ. 

У комунікаційному просторі відбуваються: 

1. Комунікації першого рівня: викладачі та студенти в аудиторіях (процес 

передачі знань). 

2. Комунікації другого рівня: деканати й студенти, студенти й 

диспетчерська, викладачі – диспетчерська – деканати (процес організації 

передачі знань). 

3. Комунікації третього рівня: викладачі – керівництво кафедрами та 

факультетами – ректорат (визначення змісту й технологій освіти). 

4. Комунікації четвертого рівня: ректорат – міністерство (визначення 

стратегії розвитку освіти й регулятивних принципів). 

У системі комунікацій першого рівня «викладач-студент» процес передачі 

знань від викладача до студента опосередковується паперовими та/чи 

електронними навчальними документами – підручниками, посібниками, 
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конспектами лекцій і методичними матеріалами. У соціально-комунікаційному 

просторі діють чотири головні суб’єкти зі своїми статусами, інтересами й 

ідеалами – держава, керівництво ВНЗ, викладачі та студенти. 

Веб-сайт ВНЗ дослідники розглядають як комунікаційне середовище 

розміщення та поширення електронної навчальної документації та важливий 

складник соціально-комунікаційного простору ВНЗ, бо його функціонування 

забезпечує типовий набір Інтернет-сервісних служб, що реалізують дистанційну 

взаємодію з користувачами, забезпечуючи комунікацію «користувач – 

навчальний документ – користувач», як комунікаційний канал, за допомогою 

якого користувачі отримують доступ до електронних навчальних документів 

ВНЗ. 

Науковці доходять висновку, що стрімке поширення інформації впливає на 

специфіку спілкування, а нові комунікаційні форми створюють нове соціальне й 

соціокультурне середовище. У межах цього простору здійснюються контакти 

між різними суб’єктами комунікації, створюючи суб’єкт-суб’єктні й суб’єктні 

відносини. 

Дослідники зазначають, що особливості процесів комунікації ЗВО 

потребують складних моделей, що зумовлює необхідність зважати на вплив 

зовнішніх соціальних інститутів, що дає можливість долучити комунікаційні 

процеси в ширший соціальний контекст. 

Соціально-комунікаційний простір ЗВО може постійно змінюватися у 

зв’язку з виникненням нових засобів комунікації в навчальному процесі. 

Підкреслимо, що під час комунікації в межах соціально-комунікаційного 

простору, відбувається процес соціалізації особистості, цілі та форми якого 

визначає соціум. У такому середовищі комунікація стає своєрідним способом 

існування студентської молоді. Простір науковці характеризують такими 

властивостями, як структурність, довжина, співіснування й взаємодія елементів 

у всіх матеріальних системах. 

Комунікаційний складник соціально-комунікаційного простору ЗВО 

надзвичайно важливий для студентів-філологів, бо участь у комунікаційних 
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процесах є частиною певної соціальної ролі й відповідає певному соціальному 

статусу. Оскільки заклад освіти завжди розумівся як найстаріший соціальний 

інститут, інструмент передачі соціального досвіду, можна розглядати його і як 

специфічне соціальне середовище соціалізації та як специфічну форму 

комунікаційного простору. Соціально-комунікаційний простір вищого 

навчального закладу може розглядатися як різновид соціально-комунікаційного 

простору освіти загалом. 

Ми можемо спиратися на дослідження П. Бурдьє, який найдокладніше 

розглянув поняття простору, уявивши його у формі багатовимірного простору, 

побудованого за принципами диференціації та поділу [5, с. 17-37]. 

Ми можемо представити соціально-комунікаційний простір як: 

1) умову соціалізації майбутнього філолога; 

2) сукупність умов для здійснення комунікаційних процесів, сутність 

яких визначається поняттями «навчання», «виховання», «групове спілкування»; 

3) сукупність комунікаційних практик, які здійснюються в межах 

специфічних полів, які складають комунікаційний простір. 

Якщо окремо розглядати комунікаційний простір, він може бути сукупністю 

полів присвоєння знань та досвіду, які включають: по-перше, просторово-часові 

умови передачі цих знань; по-друге, специфічне людське середовище (студенти, 

викладачі, допоміжний персонал, бібліотекарі), яке сприяє організації та 

самоорганізації цього процесу. Отже, можна характеризувати соціально-

комунікаційний простір ВНЗ як простір: 

1. Нового типу, що формується в результаті глобальної соціальної 

революції, основою якої є безперервний розвиток та інтеграція інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

2. У якому головною умовою розвитку суспільства є знання, отримані 

завдяки безперешкодному доступу до навчальних документів, і вміння з ними 

працювати. 

3. Що надає кожному студентові нові можливості самовдосконалення та 

самореалізації. 
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Під час комунікації, що здійснюється у ЗВО, відбувається процес 

соціалізації особистості, цілі та форми якого визначаються соціумом і 

регулюються державою. 

Можна дійти висновкупро те, що процес соціалізації студентів залишається 

поза увагою вишів, хоча саме він відіграє значну роль у майбутній практичній 

діяльності вчителя. Вважаємо доцільним введення додаткових форм навчально-

виховної роботи, котрі дозволять сприяти процесу соціалізації майбутніх 

студентів-філологів. Для забезпечення ефективного проходження процесу 

соціалізації виховна робота повинна здійснюватися з урахуванням специфіки 

спеціалізації студентів-філологів та їх майбутньої педагогічної діяльності й має 

характеризуватися творчим підходом до його організації та враховувати 

специфіку спеціалізації. 

Базуючись на зазначеному, можна дійти висновку, що соціалізація студентів 

постає одним із найголовніших питань тому, що це – одна з найпрогресивніших 

верств сучасної генерації, яка опановує досвід людства та із часом визначатиме 

перспективу розвитку країни. 

Для успішної соціалізації студентів необхідно увести в практику нові, 

відповідні вимогам інформаційного суспільства методи роботи, що спираються 

на сучасні педагогічні теорії й актуальні методологічні принципи. 

У нових історичних умовах університету необхідно повернути роль 

найважливішого інституту соціалізації, визначити шляхи вирішення задач 

підготовки студента до успішної діяльності в межах нової системи соціальних 

відносин, обумовлених законами ринку, з одного боку, з іншого – цінностями 

культури постіндустріального суспільства. 
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5.2. Professional development and in-service training of foreign language teacher 

 

Teaching foreign languages has now become more demanding and challenging 

than ever before, as foreign language teachers have to respond to the changes and 

developments of today’s world. Teacher education is a continuing process as newly 

qualified teachers progress through their careers and develop further expertise in 

teaching. Such learning endeavours of practising teachers are commonly referred to as 

“professional development”, a term that encompasses actual learning opportunities 

which teachers engage in – their time and place, content and pedagogy, sponsorship 

and purposes, as well as the learning that may occur when teachers participate in those 

activities [11, p. 9]. 

In most European countries teacher’s professional development is based on 

international and state policies and frameworks. These documents outline the general 

aims and objectives of the continuous professional development of foreign language 

teachers (in particular, The European Profile for Language Teacher Education – 

A Frame of Reference, 2004). This document is devised by the University of 

Southampton and supported by the European Commission. The main principles of 

language teacher education are based on the expertise and experience of a range of 

European experts in language teacher education and European teacher education 

institutions. Among the guidelines for foreign language teacher education programs, a 

particular focus is placed on the integration of academic studies and practical 

experience, flexibility and modular delivery of training, quality assurance, and ongoing 

systematic in-service training [7, p.194–195]. 

The perception of the role of the ESL teacher in the teaching-learning process has 

radically altered in recent decades. The teacher is no longer expected to tightly 

orchestrate and dominate all work in the classroom. Now, his role is defined more in 

terms of a facilitator who sets up conditions and activities that will make it possible for 

students to operate with language because they have a real interest in the outcome of 

the tasks. The teacher’s success is therefore closely linked to his ability to stimulate 

interest in a subject (in particular, English as a foreign language).  
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With the rapid development of educational technologies, it is essential for every 

English language teacher to improve constantly his professional skills, to upgrade his 

knowledge of English, as well as language teaching methods. A potential danger for 

many teachers is that though each year or term brings new groups of students with 

challenging individual personalities and distinct group dynamics, it is sometimes 

difficult to maintain a sense of excitement and engagement with the business of 

teaching [3, p. 344]. 

Various aspects of the problem of the ESL teacher professional development have 

been studied by many Ukrainian and foreign educators and methodologists, among 

them N. Borysko, S. Nikolaieva, N. Maiier, J. Cooper, D. Foord, S. Fitzgerald, 

J. Harmer, K. Head, E. Poekert, P. D. Stevens, C. Styer, P. Taylor, and others. 

Practically all scholars, researchers, methodologists, and foreign language teachers 

agree that recent thinking on ESL teacher professional development has concentrated 

not only on the useful components of In-Service Training Courses that cover both 

theoretical and methodological aspects of TEFL but also on other significant routes of 

further professional development of the English teacher.  

Foreign educators suggest plenty of various routes for professional development: 

action research; keeping in touch with professional literature; developing with 

colleagues; peer teaching and peer observation; participation in teachers’ groups and 

teachers’ associations, etc. [2; 4; 9; 11]. 

Let us consider the main features and advantages of some possible routes.  

Action research is the name given to a series of procedures teachers can engage 

in, either because they wish to improve aspects of their teaching, or because they wish 

to evaluate the success and appropriacy of certain activities and procedures. There are 

many possible reasons for conducting action research. It is a good idea to think 

carefully about the aim before one embarks upon research. Although general 

observation on its own often yields results, identifying a specific aim is more effective 

in terms of deciding how to collect the necessary data. There are a number of different 

methods for collecting the data ESL teachers may need in their professional activity:  

• Keeping a journal [8] 
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• Observation tasks [9] 

• Interviews [1] 

• Written questionnaires [1] 

Data collection frequently involves more than one method; the more methods 

teachers use, the more reliable the analysis is likely to be [2; 11]. 

It is obvious that there is much to be learnt from the various methodology books, 

journals, and magazines produced for ESL teachers. They may also form part of the 

action research, either by raising an issue which one may want to focus on or by helping 

to formulate professional questions teaches wish to ask. 

Developing with colleagues contributes a lot to the ESL teachers’ professional 

development. There are many ways teachers can confer with each other [3; 4]: 

• Cooperative / Collaborative development 

• Peer teaching and Peer observation 

• Participation in various teachers’ groups  

• Teachers’ associations 

• The virtual community 

Cooperative / Collaborative development:  

ESL teachers need chances to discuss what they are doing and what happens to 

them in the professional environment so that they can examine their beliefs and 

feelings. In cooperative development, teachers interact with each other; it is a 

sympathetic but critical discourse where colleagues challenge what each other says, 

tease out exactly what they mean, and subject their beliefs to careful scrutiny [3, 

p. 348]. 

Peer teaching and peer observation: 

Peer observation and peer teaching involve colleagues – who are equal – watching 

and teaching together so that both may be helped in their understanding and practice. 

There are various forms of peer teaching [3; 9]. Sometimes two teachers can take 

different parts of the same lesson, so that at one stage one might be acting as an 

organizer and then an observer, while the other plays the roles of a prompter or a 

resource. A more formal way of organizing peer teaching and observation is for 
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teachers to plan a lesson which one of them then teaches. For the next class, the position 

may be reversed [3; 9]. 

Participation in various teachers’ groups: 

One of the most supportive and beneficial environments for teachers is the small 

teachers’ group. In this situation real teacher development can take place; teachers meet 

together to discuss urgent issues and problems which may arise in the course of their 

teaching. Such regular meetings are extremely stimulating and insightful. In many 

countries, they have a special coordinator at schools, who is appointed to arrange a 

teacher professional development programme [3, p. 349]. 

Teachers’ associations: 

There are many teachers’ associations around the world. Some of them are 

international such as IATEFL based in Britain and TESOL based in the USA; some are 

country-based; still others smaller regional associations. Teachers’ associations 

provide two possible development opportunities:  

1. Conferences: attending conferences, meetings and workshops allows the 

teachers to learn about the latest developments in the field of linguistics and teaching 

methods, take part in investigative workshops, and enter into debates about current 

issues in theory and practice. 

2. Presenting: submitting a paper or organizing a workshop for colleagues or a 

teachers’ association meeting (regional, national or international) is one of the most 

powerful catalysts for reflecting upon teaching practice [2; 3; 6]. 

The virtual community: 

The new generation of teachers is generally comfortable with learning through the 

new media and online platforms. At present, there are a large number of channels and 

blogs on the Internet by which teachers can communicate with each other, exchanging 

ideas and opinions, and asking for methodological help. Many language departments, 

institutes, and schools operate their own teacher-talk sites for people to visit and 

exchange information. By subscribing to some teachers’ mailing lists, ESL teachers 

can keep themselves in touch with a larger teacher community, and in this way 

contribute to their continuing development [3, p. 350]. 
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The challenge is to ensure that teachers who prefer traditional ways of learning 

are not left behind in their development. 

A broader view of development foreign educators see in some other practices 

which can be of immense help in making professional understanding more profound 

and working reality more rewarding. They include: 

• Learning by learning (one of the best ways of reflecting upon teaching practice 

is to become learners themselves) [1; 8]. Many existing features of professional 

learning can be combined in different ways to create powerful learning opportunities 

for teachers. These features include individual, collaborative, face-to-face, remote, 

situated, incentivised, intensive, self-directed, facilitated, and sustained. For example, 

more blended learning that combines some of these features should become an 

important characteristic of professional development activities. 

• Mind and body (to pay attention to one’s physical well-being, not only so that 

teachers can teach better, but also so that they can survive, learn and grow as 

people) [3]. 

• Supplementing teaching (to increase the range of occupations and interests, so 

that teaching becomes a fixed center in a more varied and interesting professional 

life) [2; 3]. 

There are many tasks that can make a valuable contribution to the teaching and 

learning of English. First among these is writing all kinds of materials – whether these 

are one-off activities, longer units, or whole books. Materials writing can be 

challenging and stimulating; they can provide the ESL teachers with powerful insights 

so that both the writing and the teaching become significantly more involving and 

enjoyable. There are also other things of equal potential interest: writing items for 

public exams, setting up websites, organizing entertainments and contests for the 

students, running drama clubs or conversation get-togethers. But whatever the tasks 

are, the positive effects of them can be felt in all aspects of the ESL teachers’ 

professional life [3, p. 351]. 

In the context of the current education policies, the problems of the foreign 

language teacher in-service training have become of topical importance. It requires a 
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systematic analysis based on the study of individual foreign language teachers’ needs, 

as well as present practices in developing in-service teacher-training programs. 

In-service training courses (due to their well-structured, planned, and systemic 

character) occupy a prominent position in the system of the continuous education of 

foreign language teachers. As a result, it is essential to study the accumulated 

experience of organizing and conducting in-service training courses in all theoretical 

and practical aspects, as well as to analyze traditional and current approaches to 

designing syllabuses and curricula of such courses. It will enable all the interested 

stakeholders to map trends and opportunities of the present in-service training system 

for foreign language teachers in Ukraine in accordance with the Common European 

Framework of Reference for Languages. 

It is emphasized that priority topics in organizing in-service training courses are 

the following: innovation, teaching methods, information and communication 

technology, e-learning, special needs education, communication skills, conflict, and 

classroom management [7, p. 196]. 

In the current context of the educational process, the traditional areas of in-service 

training of foreign language teachers include the following: 

1) Foreign language studies (pronunciation, grammar, vocabulary, speaking, 

listening, reading, writing); 

2) Foreign language level/proficiency examinations (training for/about foreign 

language exams); 

3) Didactics of foreign language teaching (methods and techniques, resources, 

classroom management, etc.); 

4) Practical training (collegial feedback, individual and group reflection, and 

supervision of one’s teaching, etc.); 

5) CLIL (content and language integrated learning to teach other subjects in a 

foreign language) [7, p. 197–198]. 

It is obvious, that foreign language teachers’ language competence is one of the 

key factors contributing to the success of instruction as it ensures the provision of a 

good model of the target language and makes teaching more creative. As a result, 
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improving the language competence is indispensable in the in-service teacher training. 

Foreign educators point out that “the knowledge base of language teaching is typically 

conceptualized as a highly complex system which includes such components as content 

knowledge, pedagogical content knowledge, general pedagogical knowledge, curricula 

knowledge, contextual knowledge, and process knowledge” [5, p. 21]. 

Hence, recent thinking on in-service language teacher training has concentrated 

on the useful components of the courses. As a rule, training courses cover both 

theoretical and methodological aspects with a full range of TEFL procedures and the 

theoretical knowledge to make decisions about the use of these procedures.  

Thinking on the design of in-service training courses does not seem to have taken 

account of the methods by which trainees will be persuaded to adapt to the demands of 

communicative, learner-based teaching materials. Most training courses stress input in 

the form of lectures and model lessons. Although communicative activities may also 

be included, the normal syllabus is usually designed to suit a trainer-centered 

methodology, rather than one that sets out to effect behavioral modifications through 

active trainee involvement (a trainee-centered approach). The component structure of 

each phase of traditional training courses is similar to that in the model: Trainer Input 

→ Trainer’s Model Teaching → Observation of Trainees → Feedback from Trainer → 

Further Input [10, p. 51].  

A greater part of the time in the traditional in-service courses is usually spent on 

the trainees being taught about modern ideas, methods, and technologies in foreign 

language teaching. As a result, the trainee will go through an experience of learning in 

which he or she will play the role of the passive learner. This experience will only 

confirm the teacher’s former conception of the role relationship of teacher and learner 

[10, p. 52]. 

New challenges in the educational practice demand a successful training course 

for language teachers to utilize an interactional methodology. The language teacher’s 

main function is to create learning conditions that will enable students to develop active 

communicative skills. Hence, it is obvious that the trainees’ own course must be based 

on a similar philosophy of active learning. Language teachers also need the opportunity 



 

289 

to integrate the new ideas that the in-service course activities raise with their past 

experience and knowledge. In order to make this possible, an in-service training course 

needs to emphasize trainee involvement and de-emphasize the slavish imitation of 

model behavior [10, p. 52]. 

This methodology can be easily introduced into in-service language teacher 

training courses. The starting phase should include activities that enable a foreign 

language teacher to take an active role from the beginning. These activities will include 

key aspects of language teaching knowledge and methodology. The next stage can be 

peer-teaching sessions, where the participants work in pairs or groups on the 

preparation and discussion of their teaching tasks. In the final training phase, the trainer 

can work with language teachers on a more individual basis through follow-up class 

observations and individual or small group consultations [10, p. 53]. 

To sum up, the following model of the in-service training course based on a 

trainee-centered approach may be proposed: Activities related to skills/techniques of 

component → Group discussion of principles/methods → Peer teaching tasks and 

presentations → Group feedback on peer teaching → Teacher-trainer expansion of 

component topic → Individual consultations and classroom follow-up [10, p. 53–54]. 

It is obvious, that this proposed model of each component of the in-service 

training course needs not to be rigidly followed, and variations (in particular, time for 

microteaching) might well be introduced. However, the overall structuring is, 

undoubtedly, crucial to the idea of a trainee-oriented learning environment. 

It is the conviction of many foreign scholars and educators that an integral 

component of language training for in-service teachers should be a comprehensive 

program based on a trainee-centered approach and aimed at promoting their autonomy 

and reflection, as this would serve the dual purposes of preparing them to improve 

target language competence when left to their own devices and increasing the 

likelihood of their instilling a similar attitude in their students [5, p. 27]. A trainee is 

free to choose from the modules offered by the course. In-service language trainers 

should also encourage systematic self-evaluation with the systems of the scales and 

descriptors in the Common European Framework of Reference for Languages, as well 
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as the checklists and other sections included in the European Language Portfolio. In-

service language teachers could also be advised to keep regular personal language 

learning diaries as a useful tool for identifying their strengths and weaknesses, 

discussing recurrent problems, and coming up with the most effective solutions, 

perhaps in cooperation with program instructors [5, p. 27–28]. 

When it comes to the organization of a training course or a program module 

devoted to improving the target language competence of language teachers, it will be 

beneficial to choose a task-based syllabus that will provide a whole range of both: 

language and professional tasks for in-service trainees. It will combine language 

improvement with the development of expertize in teaching methodology [5, p. 28]. 

With a trainee-centered approach, each in-service language teacher may select 

individual tasks for himself, do the necessary activities, make decisions, and further 

discuss them with other trainees.  

Jeremy Harmer suggests sample activities and professional tasks that can be rather 

successful in the ESL classroom in his book “The Practice of English language 

teaching” [3]. However, in the current educational context, the authors and designers 

of in-service training courses for language teachers can provide a diversity of program 

modules and activities that will answer the requirements and needs of the trainees. 

Specific implementations of the training programs are bound to vary from country to 

country since the nature of foreign language teacher education is inevitably a function 

of the specific character of a given educational context. 

In conclusion, it is necessary to emphasize that the professional development of 

the ESL teacher is an important vehicle for defining and redefining professionalism for 

the teaching profession. By learning throughout their careers, ESL teachers not only 

develop their professional selves and identities but also serve as excellent role models 

of lifelong learning to their students. It is essential that ESL teachers’ professional 

development can directly influence students’ learning. 

The development of a global mindset among ESL teachers is a part of their 

professional development, which should offer teachers space to learn about what it 

means to be an educator in a globalized world. 
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5.3. English language teaching in institutionsof secondary comprehensive 

education of Ukraine under the conditions of distance learning educational 

process: difficulties and ways to overcome them 

 

5.3. Навчання англійської мови в закладах загальної середньої освіти 

України в умовах дистанційного освітнього процесу: труднощі 

та шляхи їх подолання 

 

Останнє десятиліття питанню дистанційного навчання приділено дедалі 

більше уваги науковців та методистів. Їхні дослідження стосувалися переважно 

організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти. Школярі ж 

залишалися поза увагою, бо не було потреби в дистанційному навчанні. По-

перше, зазвичай учні відвідують школу, яка розташована неподалік від їхнього 

помешкання, тому вони витрачають мінімум часу на дорогу до неї. По-друге, 

традиційно вважається, що учні шкіл повинні набувати знання, навички та 

компетентності під безпосереднім керівництвом і за допомогою вчителів. 

Особливо це стосується початкової ланки, коли закладаються основи для 

подальшого навчання. Події останнього року змусили науковців і практичних 

учителів переглянути підходи до організації дистанційного навчання в бік 

розширення його можливостей. Ситуація у світі, викликана пандемією, стала 

справжнім викликом для всього людства, торкнулася всіх галузей людської 

діяльності загалом і змінила ситуацію в освітній галузі, зокрема. Якщо раніше 

дистанційне навчання розглядалося як альтернатива традиційному навчанню 

виключно студентів, то з весни 2020 року його почали практикувати на всіх 

ланках навчання. І якщо для здобувачів вищої освіти є певні напрацювання, то 

для початкової та середньої ланок ще багато проблем.  

Як відомо, дистанційне навчання ‒ це „індивідуалізований процес набуття 

знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який 

відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від 

одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке 
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функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій” [3]. 

В Україні проблеми та переваги дистанційного навчання вивчали 

П. Дмитренко, І. Кузьміна, В. Кухаренко, В. Олійник, Ю. Пасічник, О. Рибалко, 

Н. Сиротенко, П. Стефаненко та ін. Усі вони досліджують особливості 

дистанційного навчання студентів. Це й зрозуміло, бо однією з основних вимог 

до такої форми навчання є вміння вчитися самостійно, стійка мотивація та сильна 

самоорганізація. 

В умовах пандемії необхідним стало соціальне дистанціювання, що 

унеможливило знаходження учнів класу в одній кімнаті. Міністерство освіти і 

науки України запропонувало ввести дистанційне навчання у всіх закладах 

освіти України. Але загальноосвітні школи виявилися неготовими до 

впровадження дистанційного навчання. Учні та вчителі звикли до постійної 

особистої взаємодії; учителі не мали ні інструментів, ні досвіду впровадження 

дистанційного навчання. До того ж спочатку ні Міністерство, ні органи місцевої 

влади не змогли дати точних рекомендацій щодо організації освітнього процесу. 

Лише в травні 2020 року МОНУ опублікувало методичні рекомендації 

„Організація дистанційного навчання в школі”, відповідно до яких: 

‒ учителям рекомендувалося „вибрати якусь одну платформу для 

організації он-лайн навчання, а також створити групу в месенджері для швидкого 

інформування всіх учасників навчального процесу” [2, c. 11]; „скоригувативласні 

календарно-тематичніплани, оптимізуватиматеріал та очікуванірезультати, 

заплановані на періоддистанційногонавчання”[2, с. 14]; 

‒ завданням батьків стало „створення умов для навчання дітей удома” [2, 

с. 12]. 

Відомо, що за умов дистанційного навчання, заняття можуть відбуватися 

синхронно (усі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у веб-

середовищі) чи асинхронно (освітній процес здійснюється за зручним для 

вчителів та учнів графіком). Крім цього, треба враховувати той факт, що в деяких 
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випадках, зокрема й з об’єктивних причин, учні чи вчителі можуть загалом не 

мати технічних можливостей для цифрової взаємодії. 

Синхронна взаємодія передбачає, що учні та вчителі працюють за 

попередньо укладеним та узгодженим розкладом, у якому враховано всі 

предмети навчального навантаження учня. У методичних рекомендаціях 

Міністерства підкреслено доцільність „деякої оптимізації розкладу порівняно з 

очним навчанням. Якщо урок у розкладі відбувається 1 раз на тиждень, то 

достатньовиділити на онлайн-консультацію 20 хвилин на тиждень. Урок, 

якийвідбувається 2-3 рази на тиждень, можнатрансформувати в 1-2 онлайн-

уроки, доповненісамостійнимопрацюваннямматеріалів та виконаннямзавдань. 

Якщодисциплінамає 4 й більшеуроків на тиждень ‒вартомати 2-3 онлайн-

зустрічі” [2, с. 59]. Для синхронної взаємодії рекомендовано такі платформи, як 

Zoom, MicrosoftTeams, GoogleMeet, Skype тощо. 

Зауважимо, що вчителі досить активно користувалися синхронною 

взаємодією з самого початку переходу на дистанційне навчання. На першому 

етапі переходу на дистанційне навчання (весна 2020 року) виявилося багато 

труднощів, переважно технічного характеру, як-от: один ноутбук на декількох 

дітей у родині; зламався телефон і потребує ремонту; діти мають змогу виходити 

в Інтернет лише зі смартфонів батьків, але ті до вечора на роботі; через 

матеріальний стан родини немає смартфона чи Інтернету тощо. Бували випадки, 

коли вимикали електричний струм і цілі класи не мали змоги вийти в ефір на 

онлайн-заняття. Єдиний і вірний шлях подолання такого набору проблем ‒ 

гнучкість і розуміння з боку вчителів, бо не все залежить від них, тим більше від 

дітей. Ще однією проблемою стала відсутність у дітей уміння (усіх рівнів 

навчання) організувати розпорядок дня: вони могли проспати перший урок, не 

простежити за часом чи просто забути про один із наступних уроків. 

Такі проблеми не виникають під час асинхронної взаємодії, яка 

дозволяєгнучкопланувати робочий час та навантаження як для учнів, так і для 

вчителів. Взаємодія між учасниками навчального процесу відбувається в 

асинхронному режимі, без онлайн-зустрічей, за розкладом, але з обов’язково 
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точно зазначеним кінцевим терміном звіту про виконання завдання. Для 

асинхронної взаємодії рекомендовано такі платформи, як GoogleClassroom, 

Moodle, Edmodo, Padlet тощо.  

Але й за асинхронної взаємодії виникають різноманітні труднощі, пов’язані, 

насамперед, із невмінням учнів раціонально організувати навчальну діяльність, 

а в деяких випадках і неможливістю контролю з боку батьків. Діти часто 

відкладають усе на останній момент і тоді не встигають здати завдання через 

певні обставини (вимкнули електрику, зламався/завис комп’ютер чи телефон, 

„висить” платформа тощо). 

Як відомо, кожен предмет має свої особливості навчання. Предмет 

„Англійська мова” має на меті „формувати готовності до міжкультурної 

комунікації в межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 

навчальною програмою” [1, с. 4]. Для досягнення цієї мети під час навчання 

англійської мови в закладах середньої освіти вчителі використовують 

різноманітні форми (індивідуальну, групову, парну роботу) та методи роботи 

(бесіду, імітацію, різноманітні ігри та вправи, диктант). Перехід на дистанційне 

навчання викликало необхідність скорегувати та адаптувати форми й методи 

роботи з учнями. 

Найскладніше виявилося організувати роботу з молодшими школярами, бо 

„рівень готовності до самостійної роботи в учнів початкових класів нижчий, ніж 

в учнів основної та старшої школи” [2, с. 9]. Для них дистанційне навчання стало 

справжнім випробуванням, бо діяльність дітей удома повністю залежала від 

організації та контролю батьків. Нами було виявлено такі труднощі, що виникали 

під час синхронної взаємодії:  

‒ учні не могли підключитися до заняття у визначений час: причиною могла 

бути й відсутність необхідного пристрою, виключення електроенергії, проблеми 

з Інтернетом, а також неорганізованість учнів (особливо 1-2 класів), якщо батьки 

були на роботі й не могли контролювати розпорядок дня дитини; 

‒ проблеми з Інтернетом унеможливлювали проведення уроку за заздалегідь 

складеним планом, перебої з Інтернетом уповільнювати адекватну передачу 
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інформації один одному та необхідну взаємодію між учителем та учнями в 

реальному часі; 

‒ поведінка учнів під час он-лайн уроку (вмикання-вимикання мікрофона та 

камери, низький рівень сприйняття інформації, сором’язливість у присутності 

батьків, взаємодія з однокласниками). 

До того ж у багатьох дітей виникали труднощі психологічного характеру 

через зміну форми навчальної діяльності, психологічний клімат у родині (багато 

хто з батьків втратив роботу, що призвело до стресових ситуацій, які вплинули 

на дітей). 

Розв’язання цих труднощів лягло на плечі класних керівників та вчителів 

англійської мови. Так, важливим стало встановлення тісної взаємодії між 

учителем та батьками, які є основною організації та контролю під час 

дистанційного навчання. Важливим завданням (і це виявилося найважчим) було 

переконати батьків у тому, що вони є помічниками й організаторами навчального 

процесу, що потребує перегляду й оптимізації власного розпорядку. При цьому 

йдеться лише про допомогу в організації навчального процесу, і аж ніяк не 

виконання завдань замість дитини. Класні керівники надавали загальні 

рекомендації батькам щодо розпорядку дня та організації навчальної діяльності 

дітей. Якщо виникали проблеми із синхронною взаємодією, учитель мав змогу 

дублювати інформацію асинхронно (на платформі Google Classroom, у Viber або 

через електронну пошту), при цьому спрощував її та зменшував її об’єм. Для 

налагодження поведінки учнів під час синхронної взаємодії, учителі давали 

дітям час на адаптацію, застосовували вправи на зняття напруги, а також 

дублювали урок на платформі для закріплення матеріалу.  Щодо учнів базової 

школи, можна сказати, що в них, на відміну від учнів початкової ланки, уже є 

певний навчальний досвід, який може допомогти їм в організації самостійного 

навчання в дистанційному форматі. Проте проблем із цією категорією учнів 

також виникало багато. Основною проблемою в цій ланці стала значна кількість 

предметів, що їх вивчають учні, а відповідно й учителі – кожен зі своїми 

вимогами, підходами та методиками.  
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Другою проблемою є те, що в учнів середньої ланки (особливо 5-6 класів) 

ще недостатньо сформовано вміння самостійно працювати з навчальним 

матеріалом, навіть попри підказки й допомогу вчителя. А в процесі 

дистанційного навчання значну частку роботи учні виконували самостійно. 

Неможливість постійно консультуватися з учителем у разі нерозуміння 

матеріалу породжувала невпевненість, очікування допомоги від батьків і 

неотримання її (бо більшість батьків чи не знають англійської мови, чи не мають 

достатньо часу) і відмову загалом виконувати завдання. Крім цього, деякі учні 

сприймали дистанційне навчання як подовжені канікули. Напруга, 

невпевненість, великі очікування з боку вчителів і неможливість їм відповідати 

спричиняло перевтому, що підсилювалося ірраціональним використанням часу 

й недотриманням режиму дня. Оскільки предметів у середній ланці більше, тому 

школярі проводили більше часу перед екранами комп’ютерів (телефонів, 

планшетів), слухаючи та дивлячись он-лайн уроки, виконуючи домашні 

завдання, через що швидко втомлювалися очі, виникали проблеми з фізичним 

станом. 

Так само, як і в початковій школі, виникали проблеми технічного характеру 

(проблеми з технікою, Інтернетом, невміння записати аудіо, завантажити 

завдання на платформу).  

Вирішення цих проблемних моментів щодо організації навчання учнів 

середньої ланки лягла на плечі вчителів-предметників, зокрема й учителів 

англійської мови. Вони давали рекомендації батькам щодо раціональної 

організації розпорядку дня дітей та правильного виконання завдань із кожного 

окремого уроку. Заступники директорів із навчальної роботи скорегували 

розклад, зменшивши кількість щоденних уроків. Учителі активно 

використовували платформу GoogleClassroom, а також сервіси Zoom, Skype, 

Viber. Так, учителі англійської мови задавали вивчити нові слова, а потім 

перевіряли виконання завдання за допомогою тестових завдань у 

GoogleClassroom. Для того, щоб перевірити, чи читають діти тексти та діалоги, 
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учителі задавали записати аудіо й завантажити його на платформу чи в приватні 

повідомлення месенджеру Viber. 

Для старшокласників „дистанційне навчання відкриває можливість 

реалізувати власну навчальну траєкторію, зосередившись на тих предметах, які 

відповідають особистому зацікавленню” [2, с. 58]. Відповідно до рекомендацій 

Міністерства під час навчання в умовах жорсткого карантину учням скоротили 

кількість щоденних уроків, зменшили обсяг домашнього завдання з 

непрофільних предметів, дозволивши більше часу присвятити підготовці до 

зовнішнього незалежного оцінювання.  

Якщо говорити про труднощі роботи з учнями старшої школи, то на відміну 

від учнів початкової та середньої ланки, з учнями старшої ланки не виникало 

проблем організаційного характеру. Це пояснюється тим, що в учнів старшої 

школи здебільшого сформовано навички організації робочого дня, дотримання 

розкладу. Проблеми, пов’язані з технічним боком навчання, могли виникнути 

через причини, які не залежать від учня, а саме: вимкнення електроенергії, 

поганий Інтернет-зв’язок. 

Робота з учнями старшої школи в межах дистанційного навчання 

характеризується розмаїттям застосовуваних методів. Учителі англійської мови 

активно застосовували метод проєктів, мозковий штурм, дискусії, написання есе, 

а також самостійне опанування нового граматичного та лексичного матеріалу й 

виконання граматичних і лексичних вправ. Для перевірки виконаних завдань 

використовувалися тести в GoogleClassroom, форми зворотного зв’язку, он-лайн 

консультації. 

Найбільшою та найсерйознішою проблемою, яка постала у зв’язку 

з переходом на дистанційне навчання, як виявилося, стала поява психологічних 

проблем. Вона стала загальною для учнів усіх ланок навчання, так само, як і для 

вчителів. Під час карантину, особливо на самому його початку, учнів різко 

позбавили живого спілкування з однолітками та вчителями. Вони змушені були 

постійно сидіти вдома, усі завдання вони фактично виконували самостійно. Це 

призвело до виникнення таких негативних психічних станів, як роздратування, 
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перевтома, незібраність, апатія, відчуття ізольованості. Для подолання проблем 

такого характеру психологи радять чітко планувати час для роботи й для 

відпочинку, гарно харчуватися, достатньо спати, не відмовлятися від 

прогулянок, а також активної діяльності на свіжому повітрі, займатися 

улюбленими справами, переглядати улюблені стрічки й передачі, спілкуватися з 

друзями через телефонний та Інтернет-зв’язок.  

Окремо підкреслимо, що не лише в учнів, але й у вчителів виникали 

труднощі під час дистанційного навчання. Учителі мусили з першого дня 

карантину організувати дистанційну роботу своїх класів, давати поради батькам 

та проводити консультації з учнями майже цілодобово. Важким випробуванням 

стала перевірка робіт у цифровому форматі, що викликало швидку втому очей. 

Дистанціювання порушило особистісний контакт учителя з учнями, що 

відбивалося на якості занять та виконання завдань. Усе це вимагало від учителів 

великого терпіння, вивіреного добору методів роботи та пошук нових засобів 

навчання. 

Отже, у процесі дистанційного навчання виникали 3 види проблем: 

1) організаційні (недотримання он-лайн розкладу, порушення розпорядку 

дня, невчасна здача завдань); 

2) технічні (проблеми з технікою та цифровими технологіями); 

3) психологічні (ізоляція, обмеження в спілкування, перевтома). 

Проблеми, що виникали, розв’язували так: 

1) поєднували синхронну та асинхронну взаємодію із чітким зазначенням 

усіх термінів, навчальних посібників, платформ, додаткових ресурсів, шляхів 

додаткового зв’язку з урахуванням можливих технічних та особистих труднощів; 

2) тісна взаємодія з батьками. Чим молодші діти, тим тісніша ця взаємодія 

повинна бути. Пояснювати хід та особливості дистанційного навчального 

процесу, завдання, вимоги та чіткі терміни не лише учням, але й батькам, щоб ті 

допомагали своїм дітям організувати час та простір для плідної роботи; 

3) якщо в учня немає доступу до цифрових технологій, доцільно повідомити 

йому перелік тем, послідовність їх вивчення за наявним в учня підручником, а 
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також перелік завдань, які необхідно виконати для досягнення передбачених 

результатів навчання. Якщо є змога, відбувається комунікація через телефон чи 

електронну пошту, проте основну частину навчальної діяльності учень здійснює 

самостійно.  

Особливою проблемою також є повернення до звичної форми навчання, що 

викликало необхідність надати учням „особливу підтримку, скласти план 

індивідуальної діагностики та корекції результатів навчання” [2, 62]. 

 

Література: 

1. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів 

і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи. 

Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. 113. URL:https://cutt.ly/tlzO9Q0(дата звернення 20.01.2021). 

2. Організація дистанційного навчання в школі: методичні рекомендації. 

Упорядниці: Іванна Коберник, Зоя Звиняцьківська. Редакторка: Зоя 

Звиняцьківська. Киів, 2020. 71. URL: https://cutt.ly/dlzOK6N (дата звернення 

15.01.2021). 

3. Положення про дистанційне навчання. Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 25.04.2-13 № 466. URL: https://cutt.ly/jlzPtvG (дата звернення 

22.01.2021). 
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5.4. History of Philology in the system of current humanitarian knowledge: 

linguodidactic aspect 

 

5.4. Історія філології в системі сучасного гуманітарного знання: 

лінгводидактичний аспект 

 

Історія науки – істотна частина культурної еволюції,  

а отже, істотна частина нашої подальшої гомінізаціі. 

Даниленко В. П. 

«Любов до слова» – так перекладається з давньогрецької мови філологія, 

одна з найдавніших наук, яка об’єднала шанувальників духовної культури й 

літературної творчості в усьому світі.  

В умовах сучасного демократичного розвитку України неабиякого значення 

набувають гуманітарні знання, які вияскравлюють не лише багатогранну 

сутність людини, а і її творчий потенціал. З огляду на це, складником загальної 

системи гуманітарних знань у педагогічних закладах вищої освіти може й 

повинна стати навчальна дисципліна «Історія філології». Саме в цьому контексті 

(насамперед у лінгводидактичному аспекті) представляємо на широкий загал 

вузівський курс «Історія філології», бо, на жаль, не всі навчальні плани, зокрема 

й філологічних спеціальностей вишів, відповідають викликам сьогодення1. 

Публікація містить дві частини (у першій ідеться про теоретико-

методологічні засади зазначеної навчальної дисципліни; у другій – 

схарактеризовано прикладні аспекти окресленої проблеми) і список основної 

рекомендованої літератури до курсу [1–8].  

І. Філологія – наука про правила й закономірності створення, передачі, 

зберігання, відтворення й функціонування словесних творів. Ця наука виникла в 

часи класичної стародавності, вона посідає в науковій конфігурації важливе 

 
1 На філологічному факультеті ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

навчальну дисципліну «Історія філології» включено лише до навчальних планів аспірантури 

за спеціальністю «Загальне мовознавство». 
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місце разом із граматикою, логікою, стилістикою, поетикою тощо. Філологія має 

безпосереднє відношення до всіх текстоцентричних дисциплін. На сьогодні її 

роль дещо нівельована: з одного боку, потрібне чітке виокремлення наукового 

предмета такої дисципліни; з іншого – саме філологія завдяки слову об’єднує всі 

науки й мистецтва. Тому ця наука в процесі підготовки будь-якого фахівця (а не 

лише філолога!) має принципове значення для його виховання й освіти, бо будь-

яка особистість будь-якої професіїповинна бути підготовлена «словесно», тобто 

філологічно.  

Історія філології (ІФ) – важливий курс для систематизації знань і умінь, 

якими повинен оволодіти студент-філолог за своєю спеціальністю – може бути й 

повинна стати підґрунтям для багатьох дисциплін як мовного, так і 

літературознавчого спрямування, бо саме філологічні студії в їх розбудові дають 

змогу продемонструвати студентам різноманітні форми й прийоми професійного 

оцінювання й роботи з текстом, принципи залучення тексту до культури, 

різноманіття функціонування сучасного тексту, і, як результат, – формують 

образ сучасної людини загалом. 

Отже, чим корисним може бути для студентів курс «Історія філології»? На 

які питання він зможе дати відповіді? → • Точне визначення філології як науки, 

її взаємозв’язок з іншими філологічними дисциплінами. • Формування уявлення 

про історію, сучасний стан і перспективи еволюції теорій філології загалом і її 

конкретних (профільних) галузей. • Класичне знання й сучасна інтерпретація 

основних понять філології як науки, своєрідність її методів роботи з текстом – є 

основним предметом цієї науки. • Уявлення про історію та періодизацію 

філологічних дисциплін, їх послідовний розвиток, національні риси таких 

дисциплін, як словесність чи культура мовлення; краще розуміння риторики, 

поетики, семіотики тощо. • Володіння базовими навичками добору й аналізу 

мовних і літературних фактів, лінгвістичного аналізу та інтерпретації тексту. 

• Розвиток дослідницьких, творчих і мовленнєвих навичок завдяки 

різноаспектному аналізу текстів. • Формування естетичних навичок, уміння 

стилістичного оцінювання та визначенняпріоритетів у процесу вибору 
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культурно значущих текстів. • Уявлення про зміст філологічної спеціальності, 

специфіку діяльності фахівця-філолога в різних галузях словесної творчості 

тощо. • Готовність до поширення й популяризації філологічних знань і виховної 

роботи з учнями тощо. 

Презентуємо орієнтовний зміст навчальної дисципліни «Історія філології».  

Філологія: слово – практична діяльність – знання – галузь науки. Виникнення 

філології як практичної діяльності і як знання. Перші філологічні професії: 

учитель риторики, тлумач текстів, перекладач, бібліотекар. Проблема 

розуміння філології на сучасному етапі її розвитку. Сучасна філологія, її об’єкт 

і матеріал вивчення, методи дослідження. Статус філології в гуманітарному 

секторі науки. Сучасна філологія як сукупність гуманітарних наук і наукових 

дисциплін, які вивчають за допомогою аналізу природну мову, текст і 

homoloquens (Ю. Степанов).  

Сучасна філологія як галузь науки. Філологічні науки й дисципліни. Філологія 

як напрям вищої професійної освіти. Історія філології: від філології як 

комплексного знання до філології як комплексу наук. Філологія як практично 

орієнтоване комплексне знання (V – IV ст. до н. е. – середина XIX ст. н. е.). 

Філологічна традиція. 

Виникнення основних напрямів філології: класичної, біблійної, східної. Епоха 

Відродження та її значення у процесі формування національних філологій 

(інтерес до «живих» мов; переклади сакральних текстів народними мовами 

тощо). Реформація як філологічний рух. Виникнення «наукової» філології. 

Значення праць Ф. А. Вольфа, А. Бека, Г. Германна для визначення предмета 

наукової філології. Відокремлення філології від стародавньої історії. 

Герменевтика (Ф. Шлейермахер) та її роль у процесі формування філології як 

науки. 

Спеціалізація філологічного знання й диференціація філологічних наук 

(середина XIX – середина XX ст.). Порівняльно-історичний підхід вивчення мови, 

літератури, фольклору й формування «нової філології». Розвиток національних 

філологій.  
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Диференціація філології залежно від об’єкта вивчення (мовознавство, 

літературознавство, фольклористика). Історія філології в середині 

XIX – середині XX в. як історія розвинення протилежних двох тенденцій: до 

інтеграції та диференціації наукового філологічного знання. Значення ідей 

Л. В. Щерби, М. М. Бахтіна та ін. для розвитку загальнофілологічного «ядра» у 

філологічних науках.  

1960 – 1970-ті роки як початок етапу «новітньої», або сучасної, філології. 

Підґрунтям філологічного знання й сенсом існування філології є 

антропоцентризм. С. С. Аверинцев про значущість для філології проблеми 

розуміння. Зростання потенціалу інтеграційних процесів у філологічних науках. 

Самопізнання філології та його роль у її розбудові як галузі гуманітарного 

знання.  

Мова як об’єкт сучасної філології. Проблема мови як об’єкта філології в її 

історії. Загальнофілологічна значущість мови на сучасному етапі розвитку 

філологічних наук – у зв’язку із завданням вивчення стародавніх текстів, 

«возз’єднанням мови і літератури» (Р. Барт), спеціалізацією мови в різних 

галузях діяльності людини, з актуальністю проблеми розуміння тощо. Природна 

людська мова: мова як система (Ф. де Соссюр) і як «духовна енергія народу», 

«дух народу» (В. фон Гумбольдт). Значущість функціонального розуміння мови 

для сучасної філології.  

Особистість науковця-філолога. Творчі біографії науковців-філологів. 

Зразки науково-філологічної творчості. 

Окрема частина програми курсу може бути присвячена порівнянню 

феномена слов’янської філології з концепціями зарубіжних філологій (зокрема, 

китайської, американської, французької тощо). 

Для представлення теоретичного матеріалу з історії філології залежно від 

основного методу проведення занять використовуємо такі лекції: інформаційно-

діалогічні, проблемні, евристичні, інтерактивні, пояснювально-ілюстративні, 

інформаційні, лекції-розповіді, інформаційно-проблемні лекції з викладенням 

альтернативних думок, лекції-бесіди, лекції-візуалізації, лекції-презентації, 
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лекції-пояснення, лекції-консультації, лекції-дискусії, лекції-провокації (лекції 

із запланованим помилками) тощо.  

У навчально-виховному процесі застосовуємо інформаційні технології, 

зокрема, електронні навчальні видання, інтернет-технології, комп’ютерне 

тестування тощо. 

ІІ. Пропонуємо систему завдань для практичного опанування курсу «Історія 

філології», а саме: проблемні запитання, проблемно-аналітичні завдання, 

термінологічні диктанти різних видів, творчі завдання, доповіді-презентації, 

навчальні конференції з доповідями студентів, есе, тестування, семінари-бесіди, 

евристичні бесіди тощо. 

Проблемні запитання → • Прокоментуйте висловлювання Ю. С. Степанова: 

«Чи не є філологія чимось більшим, ніж« дисципліна», – символом сучасного 

стану людини? Або, точніше й ширше, – загалом символом «бути людиною»? 

• Якими якостями особистості, на вашу думку, повинен володіти науковець-

філолог? • Мовне навантаження сучасного науковця (спеціальність-професія на 

ваш вибір)? • Особистість науковця-філолога: хто з відомих вам таких філологів 

найкраще відповідає еталону справжнього науковця-словесника? 

Проблемно-аналітичні завдання → • Оцінка авторитетних свідчень про 

філологію як науку та як мистецтво. • У двох-трьох енциклопедичних словниках 

знайдіть словникові статті «філологія». Порівняйте їх зміст. Що спільного між 

ними? Які відмінності відзначили? Спробуйте пояснити їх. • Доберіть образні 

визначення поняття філологія з наукових розвідок відомих лінгвістів. 

Запропонуйте власне образне тлумачення. • Порівняйте поняття «філологія – 

філологічна наука – філологічна наукова дисципліна». • Підготуйте анотації 

наукових статей (з Інтернет-ресурсів) з курсу «Історія філології» (на вибір). 

• Складіть схему-періодизацію філологічних наук, узгодьте її з позицією 

впливових авторів чи основнихполітичних діячів, історичними періодами. 

• Проаналізуйте мовне навантаження сучасного студента-філолога.  

Термінологічний диктант-кросворд →  
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      5            
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    9              

    10              
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       13           

  14                

   15               

   16               

 

По горизонталі → 1. Біблію в багатьох аспектах вивчає філологія → … 

(яка?). 2. Аналог терміна філологія, який з’явився в Росії на межі XVIII – XIX ст. 

3. Перший «філолог» у Стародавньому Римі; викладач риторики, який 

досліджував філологічні та історичніпам’ятки. 4. Перший відомий в освічених 

колах студент, який під час вступу до університету (у Геттінгені, Німеччина) 

записав себе як Studiosus Philologiаe (студент-філолог). 5. Мистецтво 
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тлумачення, теорія інтерпретації та розуміння текстів, зокрема класичної 

давнини. 6. Літературу, мову, побут античності,історію, філософію, мистецтво, 

культуру Давньої Греції та Давнього Риму вивчає філологія → … (яка?). 7. За 

образним висловлюванням С. С. Аверинцева, філологія – це наука «бути при 

тексті», це «служба … чого?...», яка допомагає виконувати найважливіше 

завдання людства – розуміти один одного (іншу культуру, іншу епоху тощо). 

8. Перший «філолог» у Стародавній Греції; досліджував також поезію, 

граматику, математику, географію, історію. 9. Перші філологічні професії: 

тлумач текстів, перекладач, учитель словесності і → … (яка?). 10. Основна 

характеристика філологічного знання. 11. Одна з допоміжних філологічних 

дисциплін, яка вивчає рукописні й друковані тексти художніх, літературно-

критичних і публіцистичних творів для їх видання та інтерпретації. Термін 

залучив до наукового обігу в кінці 1920-х років Б. В. Томашевський. На Заході 

переважно послуговуються терміном «критика тексту». 12. Дослідження того, як 

мови співвідносяться одна з одною, а також подібностей і відмінностей між 

ними, є об’єктом філології → … (якої?). 13. Найдавніша форма й класичний 

прототип філологічної праці. 14. Сукупність наук (мовознавства, текстології, 

літературознавства, джерелознавства, палеографії тощо), що вивчають культуру 

народу, представлену в мові й літературній творчості. 15. Філологічна наука про 

природну людську мову загалом і зокрема про всі мови світу як його 

індивідуалізованих представників. 16. Філологів називали граматиками в 

Стародавній … – ?  

По вертикалі → 17. Назва кросворду. 

[Відповіді: 1. Біблійна. 2. Словесність. 3. Аттей. 4. Вольф. 5. Герменевтика. 6. Східна. 

7. … розуміння. 8. Ератосфен. 9. Бібліотекар. 10. Комплексність. 11. Текстологія. 

12. Порівняльна. 13. Коментар. 14. Філологія. 15. Лінгвістика. 16. … Греції. 17. Історія 

філології.] 

 

Творчі завдання (на прикладі творів-роздумів) → • «Навіщо потрібна історія 

філології?». • «Філологія: у пошуках тлумачення». • «Філологи – це “археологи 

мови”». • «Похвала філології». 
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Орієнтовна тематика доповідей-презентацій → • Перші філологічні 

професії. Поясніть причини їх виникнення. • Чи є взаємозв’язок між першими 

філологічними професіями та професією вчителя риторики? • Що таке сучасна 

філологія «за С. С. Аверинцевим»; «за Ю. С. Степановим»? •Дайте визначення 

поняття об’єкт філології? • Що є джерельною базою сучасної філології? 

• Схарактеризуйте методи дослідження філології? • Яке місце посідає філологія 

в системі гуманітарних наук? У сучасному світі? • У чому полягає різниця між 

філологічними науками й науковими дисциплінами? • Перерахуйте 

найважливіші філологічні наукові дисципліни. Який між ними взаємозв’язок? 

• Назвіть завдання, які об’єднують класичну, біблійну і східну філологію в період 

їх виникнення й початкового розвитку. Які завдання вирізняють ці три напрями 

філології? • Знайдіть в енциклопедичних словниках матеріали про виникнення 

національної філології: української, англійської, болгарської, російської тощо. 

Коли вони сформувалися? Які їх досягнення? Назвіть видатних науковців кожної 

національної філології. • Чим можна пояснити, що становлення філологічних 

наук зумовлене порівняно-історичними дослідженнями в гуманітарному знанні? 

Аргументуйте факт об’єктивності процесів диференціації у філології середини 

ХIХ – середини ХХ ст.? • Що таке міждисциплінарне ядро знань у філології? Яке 

воно має значення для розвитку філологічних наук? А для розвитку філології як 

галузі гуманітарного знання? • Які зміни зазнає ядро філологічного знання на 

сучасному етапі розвитку філології? • Які процеси в науці й культурі посприяли 

розвитку новітньої філології? • У чому полягають відмінності філології на 

сучасному етапі її розвитку від «нової філології»? Чим вони зумовлені? 

• Науковці-філологи – про філологію. 

Орієнтовна тематика студентських доповідей на навчальну 

конференцію→ • Чи є філологія окремою наукою, чи вона є «сукупністю» інших 

дисциплін? • Що є предметом філології і яка її основна термінологія? • Текст як 

предмет філології. • Принципова відмінність термінів філологія, мовознавство, 

літературознавство, лінгвокультурознавство, текстологія. • Чи є суттєвою 

різниця між національними філологіями? • Особливості загальної та конкретної 
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філології, принципова відмінність їх завдань від завдань курсів мовознавства й 

літературознавства. • Роль філологічної науки в сучасному світі. • Громадська 

цінність наукової теорії та практики словесної творчості. • Опишіть творчу 

біографію одного з науковців-філологів; охарактеризуйте його основні праці. 

• Що пишуть про філологію сучасні дослідники? 

Орієнтовна тематика студентських есе → • Мова і життя. • Стиль мови – 

стиль життя. • Мова сім’ї. • Чи збережеться книга? • Куди «тягне нас рок подій» 

в Інтернеті? • Мовна особистість у сучасному інформаційному просторі. 

• Філологія й духовний стан суспільства. • Зразки науково-філологічної 

творчості. 

Тестування2 → 1. 1. Спочатку мовознавство розвивалося в царині: а) 

філософії*3; б) філології; в) риторики; г) культурології. 2. Основний предмет 

дослідження філології: а) загальні закономірності мовленнєвої поведінки, задіяні 

в різних ситуаціях спілкування, галузях діяльності, і практичні можливості 

використання їх для конструювання ефективного висловлювання; б) мовний 

текст*; в) система мови й пояснення її фактів на різних рівнях; г) дослідження 

культури як цілісного системногоявища. 3. Основною метою дослідження 

філології є: а) переконати слухачів у чомусь за допомогою слова, донести до них 

промовою певну думку, викликати певні почуття; б) визначити функційно-

стильові засоби мови та їх нормативне застосування, варіанти й відхилення в 

синхронному й діахронному ракурсах; в) коментар та інтерпретація*; 

г) виявлення та систематичний огляд правильних способів міркування. 

4. Почесне неофіційне звання «патріарх слов’янської філології» отримав: 

а) Й. Добровський*; б) О. О. Кочубинський; в) А. Кримський; г) П. О. Бузук. 

5. Автор «Вступу до загальної філології» (1853): а) К. П. Зеленецький*; 

б) О. А. Хованський; в) П. Г. Житецький; г) І. Огієнко. 

 
2 Форми тестових завдань: 1) тестові завдання закритої форми з вибором однієї правильної 

відповіді; 2) тестові завдання закритої форми на встановлення відповідності чи відновлення 

відповідності; 3) тестові завдання відкритої форми на доповнення запропонованого речення 

окремими словами. 
3 Знаком * позначаємо правильну відповідь. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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2. Встановіть відповідності. 

1. Філологія – це мистецтво читати, а філолог – 

це кращий із читачів, найкращий коментатор 

і критик, майстер читання. 

1. Ю. В. Рождєственський  

2. Філологія – співдружність гуманітарних 

дисциплін…, які вивчають історію та 

з’ясовують сутність духовної культури 

людства завдяки мовному та стилістичному 

аналізу письмових текстів. 

2. В. К. Тредіаковський  

3. Кожна інтеліґентна людина повинна бути хоч 

трохи філологом. 

3. Д. С. Лихачов 

4. «…полуденного солнца яснее, что вся вообще 

филология … самою вещию есть токмо что 

элоквенция», которая «управляет, умножает, 

утверждает…, повсюду сияет и объединяет 

все науки и знания, ибо все они токмо чрез 

элоквенцию говорят». 

4. С. С. Аверинцев 

5. Філологічне знання полягає в проникненні не 

лише в зміст того чи того тексту, а й у його 

тлумачення. 

5. Г. Й. Винокур 

[Відповіді: 1 → 5; 2 → 4; 3 → 3; 4 → 2; 5 → 1]. 

 

3. 1. Філологія виникає як рефлексія над … (словом і мовленням). 2. Сучасна 

філологія – це сукупність гуманітарних наук і наукових дисциплін, які за 

допомогою аналізу вивчають природну мову, текст і … (homoloquens – головне 

втілення людського духу). (Ю. С. Степанов). 3. Основним завданням філології є 

виокремлення творів словесності, що мають культурне значення, від таких … 

(які його не мають). 4. «Золотим віком філології» вважають … (ХІХ ст.). 5. День 

філолога святкують … (щороку 25 травня). 

Вивчення дисципліни «Історія філології» на філологічних факультетах 

педагогічних закладів вищої освіти сприятиме формуванню в майбутніх фахівців 

– учителів-словесників – спеціально-наукового світогляду, набуттю наукової 

компетенції, що уможливить узгодження різних явищ у царині естетики, 

культури, мови й літератури, окреслення наукової перспективи філологічного 

дослідження й основних періодів розвитку філології, формування уявлення про 

еволюцію наукового знання, навичок застосування теоретичних знань у науково-
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дослідній роботі й уміння самостійно аналізувати художнє явище: текст, 

контекст, науковий коментар тощо. 

 

Література: 

1. Волков В. В. Филология в системе современного гуманитарного знания. 

Москва: Флинта, 2014. 223. 

2. Даниленко В. П. История русского языкознания. Курс лекций. Москва: 

Флинта, 2009. 320. 

3. Історія українознавства: навчальний посібник [для студ. ВНЗ] / Кол. авторів: 

П. Кононенко, Л. Токар (кер. проекту та наук. ред.), О. Бажан та ін.; за ред. 

П. Кононенка. Київ: Академвидав, 2011. 512. 

4. Кононенко П. П. Українознавство: підручник. Київ, 2006. 679. 

5. Хроленко А. Т. История филологии. Москва: Флинта, 2013. 138. 

6. Хроленко А. Т. Основы современной филологии. Москва: Флинта, 2013. 344. 

7. Чувакин А. А. Основы филологии. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2011. 240. 

8. Штайн К. Э., Петренко Д. И.История филологии. Москва: Юрайт, 2020. 270. 
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5.5. Forming key competences of future English teachers 

 

5.5. Формування ключових компетентностей майбутніх учителів 

англійської мови 

 

Одним з актуальних завдань вищих педагогічнихнавчальних закладів є 

підготовка компетентного спеціаліста, учителя, здатного ефективно та творчо 

здійснювати професійну діяльність в умовах сучасної школи. У контексті 

інтеграції вітчизняної освіти в міжнародний простір проблема формування 

професійної компетентності вчителів англійської мови набуває особливої 

важливості. Недостатня ефективність традиційного навчання майбутніх 

педагогів спонукає до пошуку більш дієвих технологій, що мають здійснюватися 

на новій концептуальній основі в межах компетентнісного підходу. 

Під час професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів значну 

увагу маємо приділяти формуванню комплексу професійно значущих якостей 

особистості, які забезпечують високий рівень професіоналізму в умовах 

сучасного педагогічного процесу, а не лише теоретичному осмисленню суті 

навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Тільки особисто й 

професійно підготовлений педагог зможе виконувати власні обов’язки на 

високому рівні, використовуючи сучасні інноваційні технології та технічні 

засоби навчання, й ефективно будувати свою професійну діяльність  

Проблема фахової підготовки майбутніх учителів англійської мови активно 

вивчається вітчизняними й зарубіжними науковцям, серед яких О. Бігич, 

М. Кабанова, С. Роман, Н. Соколова, О. Тарнопольський та інші. Так, 

М. Кабанова й О. Тарнапольський на основні характеристики методики 

навчання іноземних мов у закладах вищої освіти вивчають проблему 

формування іншомовної мовленнєвої діяльності. О. Бігич у працях висвітлює 

проблему професійної та іншомовної підготовки майбутніх учителів, 

пропонуючи засоби формування методичної компетентності вчителя іноземної 

мови [1]. Особливу увагу розвитку таформуванню професійної компетентності 
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викладача англійської мови приділяли О. Березюк, І. Зязюн, Ю. Кулюткіна, 

Г. Сухобська, П. Щербань. 

Є значна кількість понять, що характеризують певний рівень розвитку й 

професійного становлення особистості педагога, здатного до ефективної 

реалізації педагогічної діяльності: «навчальна компетентність», «професійна 

компетентність», «педагогічна майстерність», «професіоналізм педагога», 

«компетенції» тощо. Наведені вище поняття характеризують не лише 

становлення особистості педагога в процесі професійної підготовки, а й 

відображають сутність рівнів реалізації професійної діяльності та рівень 

компетентності вчителя. 

Поняття «компетентність» має багато потрактувань у психолого-

педагогічній літературі та вміщає в собі різні види та рівні навчальних та 

професійних компетенцій. Компетентність (у перекладі з латинської 

competentia)– означає коло питань, у яких людина добре розуміється, володіє 

знаннями та досвідом. 

Компетентна в будь-якій галузі людина володіє відповідними знаннями та 

здібностями, які дають змогу їй судити про цю галузь й ефективно діяти в ній. 

Бути компетентним – означає вміти застосовувати в різних ситуаціях набуті 

знання та досвід. Професійна компетентність учителя передбачає наявність 

професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних, предметних, 

прикладних умінь та навичок),що включають у себе знання предмета, методики 

його викладання, знання педагогіки й психології. 

Компетентність, на думку О. Пометун, це спеціально структуровані набори 

знань, умінь, навичок і ставлень, які студент набуває в процесі навчання [7]. 

Аналіз наукових джерел дозволяє нам розкрити компоненти поняття 

«професійна компетентність», а саме: 

- готовність до різних видів педагогічної діяльності; 

- здатність реалізувати себе в педагогічній праці; 

- високі результати розвитку суб’єктів навчальної діяльності (школярів); 

- належні психолого-педагогічні знання; 
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- навички навчально-виховної роботи в загальноосвітніх навчальних 

закладах; 

- здатність створювати особистісно-орієнтоване середовище для 

навчання, виховання та розвитку учнів [3]. 

Компетентність –володіння студентом відповідною компетенцією. На 

думку В. Краєвського, освітні компетенції є цілісною характеристикою якості 

підготовки студентів, що пов’язані з їхньою здатністю до осмисленого 

застосування комплексу знань, умінь і способів діяльності. І. Підласий розглядає 

компетенцію як задану соціальну потребу до освітньої підготовки студента, 

необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній галузі [10]. 

Науковцем А. Трофименко було визначено рівні компетенцій, що 

актуалізуються в процесі організації навчальної діяльності з будь-якої 

дисципліни:  

- предметні компетенції, що мають безпосереднє відношення до вивчення 

навчальної дисципліни; 

- професійні й навчальні компетенції, що стосуються процесу організації 

навчальної діяльності та професійної освіти; 

- життєві компетенції, що передбачають актуалізацію власного життєвого 

досвіду, особистісних цінностей, позицій, переконань у процесі навчальної 

діяльності [11]. 

Особливого значення для формування компетентного майбутнього вчителя 

англійської мови набуває самоаналізй усвідомлення необхідності розвитку, 

планування саморозвитку, самовиявлення та самооцінювання результатів 

навчальної діяльності, які забезпечують розвиток навчальної активності й 

формування адекватної самооцінки. Лише аналізуючи здійснену навчальну 

діяльність і себе в ній, студент може адекватно визначити рівень свого розвитку, 

виявити слабкі місця, помилки, допущені в процесі діяльності і, відповідно, 

організовувати власну навчальну діяльність у більш оптимальному режимі. 

Для формування професійної компетентності студентам педагогічних 

вищих закладів освіти необхідно усвідомлювати значущість своєї майбутньої 
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професійної діяльності. Це сприятиме розвитку мотивації навчання, оволодінню 

основами педагогічної майстерності, професіоналізму, прагненню до 

професійної самоосвіти й самовдосконалення. Особливо актуальним це питання 

є для майбутніх учителів іноземних мов.Отже, не лише під час педагогічної 

практики й занять із психолого-педагогічних дисциплін, але й на заняттяхіз 

професійної науково-предметної підготовки необхідно орієнтувати майбутніх 

учителів на самооцінку своєї педагогічної компетентності, що дозволить їм 

повною мірою усвідомити себе в професійній ролі, оцінити свої можливості, 

достоїнства й недоліки власної діяльності, свідомо формувати професійну 

компетентність. 

Саморозвиток, самонавчання відіграють дуже важливу роль під час 

становлення та формування вчителя іноземної мови, але, нажаль, часто 

недооцінюються учасниками педагогічного процесу в повній мірі. Ця проблема 

особливо чітко окреслюється в європейській іншомовній освіті, адже в межах 

кредитно-модульної системи оцінювання знань, умінь і навичок студента зростає 

роль чинника самостійної роботи, самостійної підготовки [2]. 

Виходячи з аналізу сутності компетентнісної освіти визначено чинники, що 

в найбільшій мірі визначають компетентнісну спрямованість професійної 

підготовки студента: соціальні вимоги, мета професійної підготовки; освітні 

стандарти; навчально-інформаційне середовище й діяльність; власні 

інтелектуальні й психофізіологічні можливості. Означені чинники в здебільшого 

формують такий варіант організації навчальної діяльності студентів, який сприяє 

формуванню навчальної ситуації, під час якої створюються оптимальні умови 

для розкриття студентом власного досвіду [11]. 

Аналіз наукових-педагогічної літератури дозволяє нам узагальнити ключові 

компетентності, що мають бути сформовані в майбутніх учителів англійської 

мови для забезпечення їхньої готовності до успішної педагогічної діяльності, а 

саме: 

– методична компетентність; 

– англомовна професійна комунікативна компетентність; 
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– філологічна компетентність; 

– професійна інформаційна компетентність. 

Знання методичних закономірностей навчання іноземної мови складає 

основу методичної компетентості майбутнього вчителя, його професійної 

компетентності, конкурентоздатності на ринку праці. Це означає, що вчитель 

загальноосвітньої школи спроможний досягти високого рівня якості власної 

педагогічної діяльності лише за умови обізнаності в питаннях теоретичних і 

прикладних основ навчання ІМ, раціонального та методично доцільного 

використання цих знань на практиці, а також їх адаптації до умов навчання. 

На думку багатьох дослідників, у складі професійної компетентності 

вчителя іноземних мов провідною є іншомовна комунікативна 

компетентність (мовна, мовленнєва, соціокультурна, соціолінгвістична, 

лінгвокраїнознавча), як засвоєння етно- й соціально-психологічних еталонів, 

стандартів, стереотипів поведінки; ступінь володіння “технікою” спілкування 

іноземною мовою [5, с. 36]. Відповідно, поняття англомовної комунікативної 

компетентності може розглядатися як здатність і готовність здійснити 

англомовну комунікацію, яка формується на основі певного комплексу 

компетенцій та якостей студента. 

Вивчення іноземної мови – це передусім спроба зрозуміти іншу народність, 

інтегруватись у її культуру, пізнати особливості менталітету та життєвої 

концепції іншого народу, це можливість зрозуміти іншу людину – носія іншої 

мови, людину, що належить до іншої культури, сповідує інші ідеали, веде інший 

спосіб життя. І найвищим рівнем комунікативної компетентності буде такий, 

який дасть можливість студенту до самопізнання, осмислення себе в контексті 

іншої культури, інтерпретуючи власні цінності, життєві пріоритети, традиції 

через призму цінностей, властивих іншій нації, співвіднесення себе з людиною, 

мову якої вивчає, не говорячи вже про лінгвістичні дослідження: аналізи, 

порівняння, власні моделювання. 

Під філологічною компетентністю мається на увазі знання наукової 

термінології, знання світової історії й культури, країнознавчі знання, знання 
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різних стилістичних прийомів, що використовуються для створення 

літературних текстів; уміння зіставляти й протиставляти мовні явища, 

відокремлювати в прочитаному чи почутому головні ідеї та опорні поняття, 

виявляти зв’язок між фактами, подіями, поняттями; знаходити інформацію з 

історії та культури різних країн, складати план відтворення прочитаного чи 

почутого, конспектувати прочитане чи почуте, інтерпретувати прочитане чи 

почуте відповідно до широкого або вузького контексту. Іншими словами, 

філологічна компетентність містить такі компоненти: лінгвістичний, 

загальногуманітарний, естетичний, стратегічний, інформаційний, особистісний, 

самоосвітній, а також культуру читання й культуру естетичного сприйняття 

дійсності [12]. 

Професійна інформаційна компетентність передбачає наявність уявлення 

про інформаційне суспільство та інформаційні ресурси, знань основ пошуку та 

обробки інформації з традиційних джерел та за допомогою сучасних 

інформаційних технологій, умінь використовувати їх у повсякденній діяльності, 

а також особистісних навичок та вмінь роботи з інформацією. Інформаційна 

компетентність відповідає високому рівню інформаційної підготовки. Вона 

вимагає знань інформаційних технологій та вмінь використовувати їх у 

професійній діяльності, індивідуального досвіду та особливостей особистості, 

спрямованих на її самовдосконалення, творчість, професійний ріст із 

використанням традиційних та сучасних інформаційних технологій [6]. 

Зміст інформаційної компетентності має включати в себе використання 

основних інформаційних пошукових систем Інтернету; роботу в програмах 

Microsoft Word, Paint, Microsoft Power Point, Picture Manager, Movie Maker, 

Publisher, Sound Forge; використання комп’ютерних програм у мультимедійному 

форматі для навчання англійської мови; використання веб-сайтів із метою 

навчання; розробка навчальних ресурсів; робота з інтерактивною дошкою; 

робота з електронною поштою; користування сервісами для проведення 

відеоконференцій (Skype, Zoom, Google Classroom тощо).  
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Науковець Л. Морська виділяє такі компоненти інформаційної 

компетентності вчителя англійської мови: 

 – технологічний, тобто вміння використовувати засоби сучасних 

інформаційних технологій; 

– експертний, а саме вміння критично оцінювати інтелектуальний і 

соціальний потенціал інформаційних технологій; 

– організаційно-методичний, до якого відносяться вміння, пов’язані з 

упровадженням інформаційно комунікаційних технологій у навчальний процес 

на різних етапах проведення уроку в межах визначених моделей навчання; 

– проєктувальний, тобто знання й уміння з розробки педагогічних 

програмних засобів; 

– пошуково-дослідницький, який передбачає уміння знаходити, відбирати, 

організовувати, подавати інформацію; 

– інноваційний, який розуміється як уміння постійно пристосовуватися до 

інновацій у галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оцінювати їх та 

використовувати [9]. 

Отже, формування інформаційної компетентності вчителя англійської мови 

на основі науково обґрунтованого підходу сприятиме покращенню професійної 

підготовки фахівців зазначеного профілю загалом. 

Кожна з названих компетентностей представлена відповідними 

професійними знаннями, навичками та вміннями, які повинні цілеспрямовано 

формуватися в умовах, максимально наближених до реальної професійної 

діяльності вчителя англійської мови загальноосвітнього навчального закладу. 

Отже, у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя англійської 

мови й формування його компетентності основний акцент необхідно зміщувати 

з навчальної інформації, що запам’ятовується, відтворюється чи 

використовується за зразком, на площину активної мислительної роботи над 

нею, трансформуючи отримані продукти на рівень особистісних ставлень, 

цінностей, свідомості, мислення, творення власного освітнього простору. Отже, 

студентам необхідно допомогти сформувати чітке уявлення про професійну 
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компетентність та її складники, що уможливить здійснювати самоаналіз, 

самодіагностику успішності свого професійного навчання, а також реально бути 

суб’єктом формування власної траєкторії професійного становлення. 

 

Література: 

1. Бігич О. Б. Передумови та складники системи методичної освіти майбутнього 

вчителя іноземної мови початкової школи. Вісник Житомирського педагогічного 

університету. 2003. Вип. 12. 129–132. 

2. Болдирєв К. В. Основні засоби формування професійної компетентності 

викладача іноземної мови. Проблеми та перспективи формування національної 

гуманітарно-технічної еліти :зб. наук. пр. / ред. Л.Л. Товажнянський, 

О.Г. Романовський. Харків: НТУ "ХПІ". 2014. Вип. 38-39 (42-43). 36-44. 

3. Грачева В. Г. Развитие высшего педагогического образования в Западной 

Европе на современном этапе: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Волгоградский 

государственный педагогический университет. Волгоград, 2007. 186. 

4.Діордіященко О. Формування професійної компетентності вчителя іноземних 

мов на сучасному етапі. Наукові записки Кіровоградського державного 

педагогічного університету імені Володимира Вінниченка Сер. Філологічні 

науки (мовознавство). 2010. Вип. 89 (2). 290-294. 

5. Кабардов М.К., Арцишевская Е.В. Типы языковых и коммуникативных 

способностей и компетенций.Вопросы психологии. 2003. № 1. 34–49. 

6. Кміть О. В. Зміст інформаційної компетентності вчителя англійської мови 

початкової школи. Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. Педагогічні науки. 2013. Вип. 110. 222-224.  

7. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські 

перспективи : бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О.В. Овчарук. К.: 

К.І.С., 2004. 112. 

8. Краевский В. В. Методология педагогического исследования. Самара : Изд-во 

Сам ГПИ, 1994. 162. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BC%D1%96%D1%82%D1%8C%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671858:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.


 

320 

9. Морська Л.І. Інфомаційні технології у навчанні іноземних мов. Тернопіль: 

Астон, 2008. 256. 

10. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний 

підручник для педагогів ринкової системи освіти. К.:Видавничий Дім «Слово», 

2004. 616. 

11. Трофименко А.О. Формування навчальних компетентностей у майбутніх 

учителів предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Тернопіль, 2008. 22.  

12. Lin G. H. C. A Case Study of Seven Taiwanee English as a Foreign Language 

Freshman Non-English Majors’ Perceptions about Learning Five Communication 

Strategies : A Dissertation Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy : Major 

Subject : Curriculum and Instruction / Lin Grace Hui-Chin. Texas A&M University, 

May 2007. 245. 

 

 

 

  



 

321 

5.6. Principles of using multimedia teaching means in professional foreign 

language training of future foreign language teachers 

 

Studying the problem of forming professional foreign language competence 

(PFLC) of future foreign language teachers using multimedia technologies involves the 

definition of theoretical principles for organizing this process. The general strategy of 

teaching a foreign language (FL) at the philological faculty of an institution of higher 

education (IHE) requires the development of foreign language communicative 

competence, which ensures free foreign language communication in professional, 

scientific, personal, and educational spheres [7; 13]. It provides students with practical 

mastery of speech skills and abilities at a level sufficient for foreign language 

communication in four types of speech activities in typical situations of professional 

activity. Professional foreign language training of students is its practical organization 

taking into account the peculiarities of the activities that the student will perform in the 

future [11, p. 7]. In this context, professional foreign language training of future foreign 

language teachers is the organization of the learning process, which includes a set of 

topics and situations that allows bringing the educational activities of students of the 

Philological Faculty as close as possible in terms of purpose, form, and means of its 

implementation to the real conditions of professional communication. 

The professional sphere of communication presupposes topics and situations that 

are in one way or another related to the professional and labor activity of the 

communicants [17]. Within the framework of the topics of communication, situations 

of communication are distinguished, considered as a set of circumstances in which 

communication is realized [17, p. 143]. The FL program for students of language 

universities defines the following main thematic blocks: “The English-Speaking World 

and Ukraine”, “Modern Life”, “Profession”. The block “Profession” is significant for 

the discussion presented since within its framework, future foreign language teachers 

consider issues directly related to their specialization (“The System of Secondary 

Education in Great Britain”, “The System of Secondary Education in the USA”, “The 

System of Secondary Education in Ukraine”, “University Education”, “Examinations 
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and Qualifications”, “School of the Future”, “The Profession of a Teacher”, etc.) [13]. 

In this regard, it is believed that studying these topics focuses on developing practical 

skills and communication abilities in professionally oriented situations (participation 

in international scientific and practical conferences, writing scientific articles, reports, 

theses, messages, conducting the dialogue with foreign colleagues, partners, analysis 

and systematization of international sources for research, planning and conducting 

classes, communicating with students and colleagues). Also, the practical direction of 

topics and situations provides a motivated character for educational and cognitive 

activities of students of the Philological Faculty since their study ensures students with 

knowledge of the features of their future profession, possible difficulties they will have 

to face, consideration of ways to overcome them. This also requires the manifestation 

of skills to evaluate and regulate professional activities, activates the development of 

professionally significant qualities, and forms a positive attitude of students towards 

the future profession of a foreign language teacher. 

Thus, it can be concluded that studying the thematic block “Profession” involves 

personal and professional development and self-development of future foreign 

language teachers, which is relevant in achieving the goal of professional foreign 

language training of future foreign language teachers – forming their PFLC. 

The implementation of the Program involves the achievement of the level of a 

competent user for the first FL (English), which corresponds to the level C 2.1 (Mastery 

Professional) of the scale offered in the Common European Recommendations of 

proficiency in a foreign language (studying, teaching, assessing) by students-

philologists in the professional sphere of communication [7]. However, taking into 

account the current needs of society, especially during the COVID-19 pandemic, there 

is an urgent need to find and use new ways to improve the learning process. In this 

regard, we decided to explore the didactic potential of multimedia teaching means. 

Joining the opinion of experts [6; 9], it should be noted that the use of any new 

technologies must be consistent with the entire system of FL training, correlated with 

its goals and principles. Therefore, it is necessary to determine the principles of using 

multimedia teaching means in the process of professional foreign language training of 
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future foreign language teachers. Therefore, it is necessary to determine the principles 

of using multimedia teaching means in the process of professional foreign language 

training of future foreign language teachers. The scholars argue that the principles of 

learning are the basic provisions that together determine the requirements for the 

training process as a whole and its components (purposes, objectives, methods, means, 

organizational forms, and the learning process itself) [2]. For our study, it is relevant 

the opinion of S. U. Honcharenko who notes that the principles do not exist separately 

but form a system of provisions on the basis of which the learning process is carried 

out. They act in an organic unity, forming a certain concept of the didactic process, 

which can be represented as a system of which they are the components [4, p. 100]. 

Analyzing modern studies shows that today there is no single classification of the 

principles of teaching [6]. One of the approaches to their definition is the content of 

basic sciences, which are of focus in our research: didactics, linguodidactics, 

psychology, and methodology. Thus, the system of principles of using multimedia 

means in the process of professional foreign language training of future foreign 

language teachers is a set of didactic, linguodidactic, psychological, and 

methodological principles. 

In traditional didactics, the so-called classical principles are generally accepted. 

They are the principles of visibility, accessibility, consciousness and activity, 

systematicity and consistency, strength, scientific character, the connection between 

theory and practice [16, p. 57]. At the same time, it is possible to single out the 

principles (or a group of principles) that are leading in a specific learning environment. 

For example, currently, the priority methodological principle of FL teaching is the 

principle of communicativeness, which provides a practical orientation of classes, 

focuses on mastering speech activity in the chosen field of communication [1; 9]. 

Among the psychological principles, researchers prefer the principle of motivation, as 

mastering professional foreign language communication will be ineffective without 

taking into account the interests of students and purposeful influence on the 

motivational sphere of their activities, which determines their behavior [18, p. 148]. 
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Summarizing the above said, it should be noted that the system of principles is 

open and makes it possible to include new ones and rethink those that already exist, 

because they reflect the social needs of people, change and improve under the influence 

of technological progress and science. Taking into account this fact, it is considered 

logical to explore and refine the system of principles in the context of the problem of 

our study. 

The issue of determining the principles of using multimedia means in teaching FL 

is the subject of scientific investigations of Ukrainian and foreign scientists. As a result 

of the analysis of most of them, it can be concluded that the theoretical basis of these 

classifications is the ideas of the personality-oriented and communicative-activity 

direction of FL education, which are substantiated in the works of such researchers as 

I. L. Bim, N. D. Halskova, I. O. Zymnia, H. A. Kytaihorodska, O. M. Lieontiev, 

S. Yu. Nikolaieva, Yu. I. Passov, V. M. Plakhotnyk, Ye. S. Polat, S. P. Shatilov, etc. 

At the same time, the general didactic approach, which outlines the direction of the 

whole process of teaching and learning FL, it is recognized as the competence 

approach, which is studied in the works of teachers and methodologists such as 

O. B. Bihych, L. Ye. Nahorniuk, S. Yu. Nikolaieva, O. V. Ovcharuk, O. I. Pometun, 

V. H. Redko, O. Ya. Savchenko, I. V. Sokolova, A. V. Khutorskoi, A. M. Shchukin, 

etc. 

Taking into account the current purposes of professional training of students, 

future foreign language teachers, as well as the technology of their implementation, it 

is appropriate to review and clarify the list of principles that would facilitate the 

implementation of the program requirements and provide training for future foreign 

language teachers using the multimedia educational presentation (MNP). This is due 

to the need to determine the theoretical foundations for the organization of the process 

of professional foreign language training with the involvement of multimedia learning 

means, focused on personal and professional development and self-development of 

future foreign language teachers. Summarizing the above, the following principles 

should be highlighted: 

− the principle of compliance with the needs of society; 
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− the principle of taking into account the interests and professional needs of 

students, future foreign language teachers; 

− the principle of modeling the professional activities of future foreign language 

teachers; 

− the principle of the communicative direction of professional foreign language 

training of future foreign language teachers; 

− the principle of visibility; 

− the principle of the integrated use of multimedia teaching aids; 

− the principle of positive emotionality; 

− the principle of compliance with ergonomic standards. 

These principles should be analyzed in detail. 

The principle of compliance with the needs of society involves using multimedia 

means in accordance with the social needs of society and the goals set by the state for 

education in general and the subject “Foreign Language” in particular. The purpose of 

the state policy on the development of higher education is to train competent 

professionals who are able to work effectively and learn throughout life, to preserve 

and increase the values of national culture [10, p. 4], capable of independent 

professional activity in an information society, which can significantly improve the 

quality of life and socio-political stability of the state. Therefore, introducing 

multimedia technologies in the educational process should promote the mental and 

intellectual development of students, future foreign language teachers, increase the 

level of information culture, ensure their readiness for professional foreign language 

communication, and further self-education in foreign philology. 

The principle of taking into account the interests and professional needs of 

students, future foreign language teachers, takes into account the level of language and 

speech training of students, the peculiarities of perception of information which is 

different content and form, the pace of work with educational materials. According to 

the representatives of the personality-oriented approach (I. L. Bim, S. Yu. Nikolaieva, 

Ye. S. Polat, Z. I. Sliepkan, A. V. Khutorskoi, etc.), students are different in 

intellectual abilities, type of thinking, the pace of acquisition of knowledge that must 
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be considered in the organization of training [14, p. 65]. This principle regulates the 

choice and purpose of multimedia teaching aids, which must be adapted to the 

individual abilities of students and the level of foreign language training, willingness 

to work with them (interest, sufficient level of information culture), which will 

contribute to the development of each student, future foreign language teacher, creating 

a positive attitude to learning. At the same time, the principle of taking into account 

the interests and professional needs determines the selection of professionally oriented 

topics for communication, creative tasks, projects in the content of multimedia teaching 

aids that are important for future foreign language teachers, and, accordingly, stimulate 

interest in the future profession and new teaching aids. Adherence to this principle will 

ensure the motivation of the learning process, stimulate the disclosure of personal 

potential, promote the professional development and self-development of future 

foreign language teachers. 

The principle of modeling the professional activities of future foreign language 

teachers involves taking into account the peculiarities of the future specialty. Under the 

modeling of professional activity in the educational process, it is understood the 

identification of typical tasks, their transformation into training and production, the 

choice of forms of organization of the educational process, teaching methods [3, 

p. 125]. Psychologists emphasize that the leading activity in higher education is 

educational-professional. Such activity most intensively influences personal growth 

and professional development of students, acquisition of professionally important 

knowledge, skills, and abilities by them [12, p. 79]. The task of modeling is 

establishing a correspondence between the requirements for training and the actual 

amount of professional knowledge, skills, and abilities. The principle of modeling the 

professional activities of future foreign language teachers involves creating a process 

of professional foreign language training as a model of the professional process by 

involving multimedia learning means to create professionally-oriented learning 

situations to gain the necessary professional and personal experience necessary for 

fulfilling professional duties, namely: implementing research work, pedagogical 

activities in higher education, performing the functions of a teacher, 
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translator/interpreter, journalist, literary critic. Using multimedia teaching aids in 

modeling professional activities will bring students closer to the real conditions of 

future professional activities, and thus, will contribute to the formation of personal and 

professional experience, stimulate the development of their professionally significant 

qualities. 

The principle of the communicative direction of professional foreign language 

training of future foreign language teachers provides orientation of the learning process 

on communication. The implementation of the principle is to bring the process of 

professional foreign language training of future foreign language teachers as close as 

possible to the conditions of natural communication through the use of multimedia 

teaching aids. According to this principle, the educational and professional activities 

of future foreign language teachers provide a focus in which the purpose of training 

(mastering the language as a means of communication), the means of achieving this 

purpose (speech), as well as the means of implementing the content are closely 

interrelated. This principle regulates the content of multimedia means used in the 

process of professional foreign language training of future foreign language teachers; 

provides for the presence of communicatively oriented exercises and tasks that have an 

activity nature and focus on the development of four types of speech activity in the 

relationship; determines the use of multimedia means in interactive teaching methods 

(role-play, business game, conversation, discussion), aimed at gaining experience of 

communication by future foreign language teachers; includes the involvement of 

multimedia means in various forms of work (individual, pair, group), providing 

students with the skills and abilities of monologue, dialogue, and polylogue. Adherence 

to this principle will contribute to the formation of philological knowledge, skills of 

future foreign language teachers, and improvement of practical skills, as well as the 

development of professionally significant qualities. 

The principle of visibility is based on one of the leading principles of didactics 

and is relevant within the scope of the given study. Its relevance is explained by the 

dialectic of the transition from sensory perception to abstract thinking in the process of 

cognition [18, p. 152]. Modern methodological science involves the intensive use of 
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various types of visualization (static, dynamic), as visualization is considered as the 

main source of speech skills and abilities. The principle of visibility determines the 

quality of illustrative materials in multimedia teaching aids (choice of color, size and 

font type, placement on the screen, sound, animation), which affects the aesthetic and 

emotional perception of students. 

The principle of integrated use of multimedia teaching aids implies the unity of 

all the components of the educational process: purposes, content, methods, 

organizational forms, and teaching aids with the leading role of learning purposes [14, 

p. 28]. In the context of the work presented, the opinion of experts on the need to 

integrate traditional and new educational technologies, modern information 

technologies that activate and intensify the educational and cognitive activities of 

university students is relevant [19]. In light of this, the principle of the integrated use 

of multimedia teaching aids predetermines a special organizational unity, the 

complexity of using traditional (textbooks, manual guides, handouts, video, audio 

materials, periodicals, works of art, TV programs) and multimedia means of 

implementing the content to achieve the leading purpose – forming the studied 

personality neoplasm. The effectiveness of this process requires the integration of the 

efforts of the lecturer, who has to use a variety of means skillfully and methodically 

appropriate for modeling professionally-oriented learning activities, and students who 

must be psychologically and practically prepared to use multimedia in learning. 

The principle of positive emotionality determines the formation of students’ 

interest in professional knowledge, mastering the skills and abilities of professional 

foreign language communication, as well as a positive attitude to the future profession. 

A positive emotional attitude towards the subject plays a big role in achieving success. 

Negative emotions block students’ activities. According to S. Zaniuk, the most 

important thing that will lead to the development of needs or motives of a certain 

activity is a combination of positive emotions, satisfaction with a certain activity [8, 

p. 90]. Thus, one of the most important factors in forming the individual’s need for 

professional self-realization is the experience of positive emotions during educational 

activities. The student can get positive emotions from the learning process itself, the 
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realization of his/her own potential, the disclosure of his/her abilities, from satisfaction 

with the results of his/her activities, from the high evaluation of the process and the 

results of educational activities by other people. This principle focuses on the use of 

interesting didactically and methodically appropriate multimedia teaching aids that 

evoke positive emotions in future foreign language teachers, provide many 

opportunities for creativity, create a situation of success, which, will increase 

satisfaction with the subject “Foreign Language” and positive attitude to the future 

profession and multimedia teaching aids as such. 

The principle of compliance with ergonomic standards determines the controlled 

use of multimedia means during training, taking into account the problem of the impact 

of the computer on the health of the user. Ergonomics is a science that studies the 

allowable physical, nervous and mental loads on a person in the process of work, the 

problem of optimal adaptation of the environment of production for efficient work [15]. 

The authors of modern publications raise the issue of the negative impact of this 

technological means of learning on the eyesight, nervous system of students. The 

researchers point out that prolonged computer use can cause fatigue, back pain, neck 

pain, and so on. In this regard, the experts agree that it is necessary to comply with 

medical ergonomic requirements that determine the safe and effective use of this 

technological means, namely: limited work with computers, variation of different types 

of students’ work in class, integrated use of traditional and multimedia teaching aids, 

which involve various organs of perception, the introduction of interactive forms of 

work in the process of professional training of future foreign language teachers. 

Thus, the updated and clarified principles of using multimedia teaching aids in the 

process of professional foreign language training of future foreign language teachers, 

which are due to trends in professional education and training FL, serve as a theoretical 

basis for organizing educational and cognitive activities of future foreign language 

teachers using multimedia technologies. At the same time, their introduction into the 

educational process, which is focused on forming the PFLC of future foreign language 

teachers, requires modeling and technologicalization of this process in higher 

education. 
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5.7. Peculiarities of studying the language of works of fiction of foreign literature 

 

5.7. Особливості вивчення мови художніх творів зарубіжної літератури 

 

Звичка вдумуватися в мову і в її виразні 

засоби абсолютно необхідна, щоб навчитися 

писати грамотно в широкому сенсі слова, 

тобто правильно будувати фрази й підбирати 

такі слова, які найкраще висловлюють цю 

думку. 

Л. В. Щерба 

Слово не має одного певного значення. 

Воно – хамелеон, у якому кожен раз виникають 

не лише різні відтінки, але іноді й різні фарби. 

Ю. Тинянов 

Література, як відомо, – передусім мистецтво слова. І розмова про те, як 

створюється це мистецтво, якими засобами письменник досягає художньої 

виразності, емоційного впливу на читача не менш захоплююча, ніж усі сюжетні 

перипетії. 

Однією з найважливіших ланок у процесі вивчення літературного твору є 

розгляд художньо-естетичних функцій мови твору. Мовний аналіз художніх 

творів повинен мати літературознавчу спрямованість: під час такого аналізу 

визначаються тема, сюжет, ідея, композиція, образотворчі засоби тощо. Але в 

такому сенсі художню мову розглядають лише пристосовано до мовної 

характеристики певного персонажа. При цьому основна мовна канва – мова 

автора – залишається поза увагою. 

«Лінгвістичний аналіз тексту (аналіз мови художнього твору) – це вид 

мовного аналізу, метою якого є виявлення системи мовних засобів, за допомогою 

яких передається ідейно-тематичний та естетичний зміст літературно-

художнього твору, а також виявлення залежності відбору мовних засобів від 
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прогнозованого автором ефекту мовного впливу. Мета такого аналізу – вчити 

“читати, розуміти й цінувати з художньої точки зору … мову красного 

письменства ... і поетів” (Л. В. Щерба)» [3, с. 62]. 

Аналізуючи мову художнього твору, треба суміщати компоненти 

лінгвістичного й літературознавчого аналізів, зважаючи, що перший є основою 

для другого, розрізняти поняття «мова художньої літератури» та «літературна 

мова», мова автора (авторська мова) та мова персонажів. «Літературна мова – це 

унормована мова, що обслуговує культурні потреби народу… Мова художньої 

літератури є найяскравішим і концентрованим вираженням літературної мови» 

[2, с. 113]. Специфіка аналізу мови художнього твору також залежить від того, 

який це текст – оригінальний чи перекладений. 

Аналіз твору зарубіжної літератури саме як мистецтва слова має свою 

специфіку. Твори зарубіжної літератури вивчаються, як правило, у перекладах. 

Якщо є оригінал, то, звісно, під час аналізу йдеться про мистецтво слова 

першоджерела. Проте, якщо твір розглядають у перекладі, то тут треба 

враховувати специфіку аналізу художнього перекладу. Художній переклад тому 

й називається художнім, що він відтворює не лише основні змістові колізії, а й 

художні домінанти твору (стильові, мовні, мотивні, образні тощо). Але при 

цьому, звичайно, не можна не враховувати й мистецтво слова перекладача, його 

вміння передавати засобами рідної мови ті чи ті особливості оригіналу. 

Шкільна програма із «Зарубіжної літератури» передбачає «формування 

літературної компетентності та її складників, що тісно пов’язані з 

формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок 

володіння учнями українською мовою, а також іноземними мовами, видами 

мовленнєвої діяльності, основами культури усного й писемного мовлення. 

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти України 

здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі 

зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення 

можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють 

учні. За наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою 
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оригіналу, якою написаний художній твір; якісна підготовка вчителя, зокрема, 

можливість дослідження образної системи, засобів виразності, стилістичних 

особливостей твору мовою оригіналу) бажаним є розгляд художніх текстів 

(у фрагментах чи цілісно) мовою оригіналу, наприклад, творів О. Пушкіна, 

А. Чехова – російською, О. Генрі, Дж. Лондона – англійською, Й. В. Гете, 

Ф. Шиллера – німецькою тощо. У такому разі предмет «Зарубіжна література» 

виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями україномовних 

шкіл іноземними мовами» [1, с. 9]. 

Автори статті пропонують перелік завдань для аналізу мови 

російськомовних художніх творів. При цьому використовується теоретичний 

матеріал, вивчений під час уроків (факультативів) із російської мови. 

Отже, художня мова як складник літературного твору є його зовнішньою 

формою, тобто конкретно-чуттєвою словесною оболонкою, у якій втілено зміст 

твору, за допомогою якої відтворено образи й події та передано авторське до них 

ставлення. Художня своєрідність мовної організації літературного твору 

виявляється в специфічному підборі або ж створенні слів і форм їх 

синтаксичного сполучення. Повний аналіз мови художнього твору передбачає 

всебічну характеристику всіх його особливостей: фонетичних, морфологічних, 

лексичних, синтаксичних чи стилістичних. 

Художня мова в літературному творі виконує п’ять основних функцій: 

– номінативну й лексико-експресивну функції художнього мовлення; 

– лексико-синонімічну функцію; 

– види словесно-предметної образотворчості; 

– алегоричну зображувальність слів (тропи – уживання слова в переносному 

значенні); 

– інтонаційно-синтетичну виразність художнього мовлення (поетичні 

фігури мови). 

Наведемо приклади завдань для аналізу мови російськомовних художніх 

творів, що вивчають за програмою в ЗОШ. 

• Номінативна й лексико-експресивна функції художнього мовлення. 
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Завдання № 1. Знайдіть в уривках із віршів придуману форму слова чи 

придумані слова. Яка їх роль у тексті? Чому їх використовує автор? 

1. Весенний день горяч и золот, –  

Весь город солнцем ослеплен! 

Я снова – я: я снова молод! 

Я снова весел и влюблен. (И. Северянин) 

2. Я смотрел из окошка на синий платок, 

Кудри черные змейно трепал ветерок. (С. Есенин) 

3. От села 

До переката, 

Где идет озимый сев, 

Пляшут бойкие дождята, 

На минуту не присев. (Н. Егоров) 

4. Как бабочка – я на костер 

Лечу и огненность целую… 

Цветы людей и в солнь и в стыть 

Умеют ползать и ходить. (С. Есенин) 

5. В академии Поэзии –  

                           в озерзамке баломраморном 

Ежегодно мая первого фиолетовый концерт. 

Офиалчен, олилеен озерзамок  

                                            Мирры Лохвицкой. 

Лиловеют разнотонами станы тонких  

                                                             поэтесс… (И. Северянин) 

Завдання № 2. Як досягається виразність, експресивність мови в поданих 

уривках? (Відхилення від правил сполучуваності, авторські фразеологічні 

ремарки, уживання зменшувально-зневажливих позначень, пародіювання, 

іронія, мовна гра, мовна маска, каламбур тощо). Якими мовними засобами 

користується М. А. Булгаков для створення комічного (сатиричного) ефекту в 

романі «Майстер і Маргарита»? 
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1. «– Они, они! – козлиным голосом запел длинный клетчатый, во 

множественном числе говоря о Степе, – вообще они в последнее время жутко 

свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое 

положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что 

ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!»  

2. «… кот … таскался от витрины к табуреткам и обратно, девица … 

полностью стала тарахтеть по-французски».  

3. «Обрати внимание, мой друг, на этот дом! Приятно думать о том, что 

под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов». 

4. «Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню». 

5. «– Как вы говорите? Ась? – тотчас отозвался на это безобразное 

предложение Фагот, – голову оторвать? Это идея! Бегемот! – закричал он 

коту, – делай! Эйн, цвей, дрей!!» 

Завдання № 3. Експресивна лексика є невід’ємним складником мовного 

спілкування між персонажами творів у різних ситуаціях. Визначте функції 

експресивно забарвленої лексики в наведених уривках. 

1. «Тарас, глядя на убитого им сына Андрия, с горечью думает: «Пропал, 

пропал бесславно, как подлая собака». (Н. В. Гоголь «Тарас Бульба») 

2. «Так, стало быть, следует, чтобы пропала даром козацкая сила, чтобы 

человек сгинул, как собака, без доброго дела?.. Так на что же мы живем, на 

какого черта мы живем?» (Н. В. Гоголь «Тарас Бульба») 

• Лексико-синонімічна функція. 

Завдання № 1. Знайдіть у наведених уривках омоніми, визначте їх 

стилістичну роль. 

1. Ты белых лебедей кормила, 

Откинув тяжесть черных кос… 

Я рядом плыл; сошлись кормила; 

Закатный луч был странно кос. (В. Я. Брюсов) 

2. Отец ее был славный малый, 

В прошедшем веке запоздалый; 
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Но в книгах не видал вреда; 

Он, не читая никогда, 

Их почитал пустой игрушкой 

И не заботился о том,  

Какой у дочки тайный том 

Дремал до утра под подушкой… (А. С. Пушкин) 

3. Взлетел высоко парень 

И стал высокопарен. 

Взлетел высоко мерин  

И стал высокомерен. (Я. А. Козловский) 

Завдання № 2. Визначте контекстуальні синоніми в уривку з «Казки про 

мертву царівну і про сім богатирів» О. С. Пушкіна. Які почуття Єлисея вони 

передають? 

За невестою своей 

Королевич Елисей 

Между тем по свету скачет, 

Нет как нет! Он горько плачет, 

И кого ни спросит он, 

Всем вопрос его мудрен… 

К красну солнцу наконец 

Обратился молодец… 

Только месяц показался, 

Он за ним с мольбой погнался… 

Елисей, не унывая, к ветру кинулся, взывая… 

Завдання № 3. Знайдіть у наведених уривках антоніми, поясніть їх 

стилістичну роль. 

1. И ненавидим мы, и любим мы случайно, 

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви, 

И царствует в душе какой-то холод тайный, 

Когда огонь кипит в крови… (М. Ю. Лермонтов) 
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2. Ты богат, я очень беден; 

Ты прозаик, я поэт. 

Ты румян, как маков цвет, 

Я как смерть и тощ, и бледен. (А.С. Пушкин) 

3. У Лукоморья дуб зеленый, 

Златая цепь на дубе том; 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом; 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на цепях сидит. (А.С. Пушкин) 

Завдання № 4. У наведених уривках визначте застарілі слова та їх 

стилістичну роль. 

1 Навис покров угрюмой нощи 

На своды дремлющих небес; 

В безмолвной тишине почили дол и рощи, 

В седом тумане дальний лес… 

Не се ль Элизиум полнощный, 

Прекрасный Царскосельский сад, 

Где, льва сразив, почил орел России мощный 

На лоне мира и отрад? (А. С. Пушкин) 

2. «Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою 

незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова; но когда 

увидела, что бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости поворотить 

рукою, смех снова овладел ею… он представлял смешную фигуру, раскрывши 

рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи…» (Н. В. Гоголь «Тарас 

Бульба») 

3. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 

Исполнись волею моей, 
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И, обходя моря и земли, 

Глаголом жги сердца людей. (А. С. Пушкин «Пророк») 

Завдання № 5. Визначте діалектизми й професіоналізми. Яка їх стилістична 

роль у цих уривках? «Переведіть» діалектизми літературною мовою. Що 

підкреслює їх наявність у тексті? 

1. Пахнет рыхлыми дрочёнами, 

У порога в дежке квас,  

Над печурками точёными  

Тараканы лезут в паз. 

Вьётся сажа над заслонкою,  

В печке нитки попелиц,  

А на лавке за заслонкою  

Шелуха сырых яиц. 

Мать с ухватами не сладится –  

Нагибается низко;  

Старый кот к махотке крадётся  

На парное молоко. 

А в окне на сени скатые,  

От пугливо шумоты  

Из углов щенки кудлатые  

Заползают в хомуты. (С. Есенин «В хате») 

2. «Первый тюлень, который родился, дитё, на ладошке поместится – это 

тебе зеленец… а потом он белеет и называется белёк. Белая шерсть сходит, 

показывается черная, а там еще вроде серая, и называем мы его хогхляк.Потом 

пятнышки идут по ней, по тюлешке-то, и эта у нас серка, серочка». 

(Ю. Казаков) 

3. «Я встретился с молодой женщиной. Подкатываю к ней с правого 

траверза и барабаню по-матросски: "Позвольте покрейсеровать вместе с 

вами"…» (А. Новиков-Прибой) 

• Види словесно-предметної образотворчості. 
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Завдання № 1. До нарочито двозначної мови належить ціла низка фігур. 

Антифразис – це вживання слова в сенсі, протилежному його словниковому 

значенню. Ця фігура найчастіше використовується як засіб вираження іронії, 

сарказму; у розрахунку на комічний ефект може бути вжита і як засіб евфемії 

тощо. Визначте різновиди антифразису в таких уривках. 

1. «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» –  

Лисица, встретяся с Ослом, его спросила. (И. А. Крылов) 

2. В комедиях, сатирах Шутовского 

Находим мы веселость псалтыря, 

Затейливость месяцеслова 

И соль и едкость букваря. (Эпиграмма П. А. Вяземского) 

3. – Да свежие ль у тебя пироги-то? 

– Помилуйте-с… самые свежие, третий пар валит! (В. Я. Шишков) 

Завдання № 2. Астеїзм – фігура мови, що виражає позитивну оцінку під 

виглядом негативної, наприклад: 

– Ой, Вань, умру от акробатиков! 

Смотри, как вертится, нахал! (В. С. Высоцкий) 

Підберіть приклади астеїзму з творів російської та української літератури. 

Завдання № 3. У багатьох творах автори використовують прийом 

тайномовства (евфемію), наприклад: «… опять ты в нашем краю. Отколе бог 

принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород 

летал, конопли клевал: швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что 

ваши?» «Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая  и н о с к а з а т е л ь н ы й 

разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, 

черти на погосте». – «Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, 

будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) 

заткни топор за спину: лесничий ходит. (Пушкин А. С. «Капитанская дочка»). 

Підберіть приклади тайномовства з творів російської та української 

літератури. 
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В одній статті неможливо розглянути всі варіанти завдань для аналізу мови 

художніх творів. Перелік таких завдань може бути розширений. Зазначимо, що 

ці завдання також можна використовувати під час вивчення російської мови в 

розділі «Лексика» в умовах як самостійної, так і колективної роботи класу. За 

певної обробки матеріали статті можна використовувати на уроках української 

(рідної) мови та української літератури. 

Представлені в статті варіанти завдань, зрозуміло, не є остаточними. 

Методистам та вчителям-практикам можна продовжити пошуки шляхів 

удосконалення та розширення методичних прийомів, що не лише уможливить 

подолання усталеної на уроках одноманітності в процесі роботи з підручниками 

із зарубіжної літератури та російської мови, а й дозволить ефективно реалізувати 

принцип єдності навчання та розвитку. 
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5.8. Using media technologies as a way of increasing personal and professional 

skills of future English language teachers 

 

The use of various types of multimedia in a classroom has always been a 

problematic issue requiring detailed analysis. Therefore, the use of media resources in 

learning English is a challenge for all participants in the educational process. Media 

resources provide teachers and students with the opportunity to realize their creative 

and practical ideas while meeting their own interests and intellectual needs. 

The relevance of the study is beyond doubt because nowadays the analysis of the 

role of media resources in the educational space is one of the key problems in 

contemporary pedagogy. The use of media resources in English lessons is the focus of 

attention of modern teachers.  

The subject of the research is the process of learning English using modern media 

resources. 

The object of research is modern media resources in the educational environment. 

The purpose of the study is to analyze the problems associated with the use of 

media resources in English lessons, as well as a description of how to use them 

effectively to achieve maximum student results. 

The problem of the role of media resources in the educational environment was 

described in the works of native and foreign researchers, such as Shcherba L. V., 

Rudnev V. P., Shevchenko M. Y., Sherman J., Shirley B., Geddes M. 

As English teachers, we are faced with a new generation that prefers the media as 

the main source of information, “No generation was as close to the media resources as 

the current one, because no one had previously had such open access to so many 

different types of media and variety of media products” [5, p.7].  

The use of the media in the field of education namely in foreign language lessons 

is increasing every day. Using information technology enables teachers to apply 

various media to enrich the language environment of their class, help speed up the 

learning process, improve the mastery of the subject, and get students more interested 

in the subject. The methodology of teaching foreign languages involves the use of mass 
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media in the educational process as an effective means of teaching oral foreign 

language communication as a goal and, at the same time, as a natural result of 

educational activity. The special role of authentic media in the methodology of 

teaching foreign languages is that they bring students as close as possible to real 

information sources and "immerse" in the world of current events. The use of authentic, 

self-selected media texts in the classroom has a long tradition. Until recently, these 

have been mostly newspaper and magazine articles. In recent years, television and 

radio programs, as well as texts taken from the Internet, have been added to the press 

materials. It is accepted to divide the media into visual (periodicals), auditory (radio), 

and audiovisual (television, documentary). 

Nowadays, the media is always one step ahead of teachers. When students enter 

university, they have already very much learned from television, radio, the Internet, 

etc. This is a fact that should not be ignored, since we have the opportunity to use it 

and bring it in a positive direction.  

It should be recognized that these days there is no way to avoid the influence of 

the media. They are a part of our life. Thus, if we teach students how to analyze the 

media professionally, we will help them to develop the whole range of individual, 

practical, social, cultural, and intellectual skills that they will need in the future. 

Consequently, we must begin to analyze television, computer games, the Internet, and 

other media to use them not only as educational material but also as an effective way 

to motivate students. We need to make students understand how the mechanisms of the 

media work, that means to have a certain degree of literacy in assessing and using their 

capabilities. 

We characterized the media resources as follows: 

1. The media provide tremendous information, they motivate students to 

controversy and analysis and also help to develop reading, listening, speaking, and 

writing skills through various activities. 

2. A vivid example is PowerPoint presentations that help students freely express 

and demonstrate their ideas. It is provided through the presentation, collaboration, and 
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communication between students. It should be noted that, when working with the pages 

of the book, students work more individually, thereby suppressing interactivity. 

3. We can use a part of the training materials offered by various media, using 

different approaches: analyzing text in a book, reading and generating ideas from the 

text of a newspaper or magazine, watching and discussing a television program or film, 

organizing presentations, exercises and activities in the classroom. When using 

different types of multimedia, students can work both in pairs and in groups. We can 

also involve students in writing, reviewing, and analyzing media materials. We know 

the world is using the media, understanding it deeper in its various aspects. 

“We live in a world where media is omnipresent. An increasing number of people 

spend a lot of time watching television, reading newspapers and magazines, playing 

records, and listening to the radio. School and family share the responsibility for 

training a young person to live in a world of various images, words and sounds” [4]. 

Media education is important because it develops the students’ creative ability to 

analyze the mentioned above images, words, and sounds that students receive from 

various media. In this way, more active and critical media users will be always more 

demanded in the future. 

Media education is associated with films and television, press and radio, and their 

influence on students’ performance. The main issue is how to teach students to use the 

media properly. The goal of the teacher in such an educational process is to give 

students the opportunity to develop critical thinking, analyze and reflect, using various 

media. 

Despite criticism, most researchers agree that the media do an excellent job of 

covering news and informing the public. The task of teachers is to assist students in 

understanding the information, passing it on to future generations, and trying to use it 

for educational purposes [5, p. 1]. 

The media provide students with a lot of language practice through activities using 

newspapers, magazines, radio, television, films, books, the Internet, etc., as well as 

tasks that develop reading, writing, speaking, and listening skills. They also provide 

students with a multitude of activities inside and outside the classroom, providing 
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confidence and the ability to continue studying outside the classroom at the same time 

increasing their own motivation. 

When choosing a lesson material and using media resources, several questions 

arise: How should the teacher select the material? How does he create exercises based 

on this material? In addition to those that are easily accessible (tapes, video clips, etc.), 

we can also develop our own materials based on television, radio, and newspapers. 

The main factor when choosing a material is that the media products should be 

interesting and relevant for students. 

1. Use of newspapers. 

Newspapers can easily be applied in classes in various subjects and courses, 

especially in the field of English. Some of them have valuable information, but we need 

to know how to find the right information. Many libraries have classification systems 

according to topics and problems, which facilitates searches on various topics [3, 

p. 109]. 

There are different goals and ways of using newspapers when learning English. 

They can be used to gain a deeper understanding of the culture they convey. Thus, the 

more students read this type of material, the greater their understanding of the culture 

of the language they are studying. 

It is necessary to take into account the volume of articles, their informational 

richness, topics and content, the difficulty of understanding the syllable with which 

they are written, and many other factors. High dedication and interest are required from 

the teacher during the development of assignments that satisfy the linguistic and mental 

needs of students. The effective tasks are the ones related to titles, the content of 

articles, filling in missing information, advertising, sharing news, discussing photos, 

holding press conferences or interviews, predicting events, drawing up horoscopes, 

writing advice columns, reporting from the scene, TV programs, weather forecasts, 

puzzles, etc. crosswords and others. They develop the skills of understanding text, 

maps, diagrams and diagrams, and encourage the use of complex grammatical 

constructions in speech and writing. Students can read articles, make translations, 

analyze the linguistic means used by journalists: neologisms, borrowings, newspaper 
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clichés, slang expressions, and conciseness of titles. Discussion of newspaper materials 

in class engages pupils in reasoned discussions and inspires self-study of the topics 

covered and additional reading. After systematic work with the press, students acquire 

the skills of detailed analysis of newspaper articles, are able to determine the type, 

topic, topic, style of the article, assess the quality of the presentation, comment on the 

presence of facts, quotes, and arguments. They draw their own conclusions based on 

the content of the article, evaluate the effectiveness of the chosen format and structure, 

understand the reasons for using certain lexical and syntactic means, see the effect of 

using graphic means and photographs, etc. 

They can also be used to reflect variations in the language while helping students 

and teachers to keep up with such changes. Most newspapers are stylistically relevant 

and they provide valuable linguistic data. They can be used for a wide variety of text 

types and language styles that are often found in textbooks. At the same time, 

newspapers provide a natural source of many varieties of written English, which 

become very important to students and essential for learning the language. Thus, they 

can be used as additional material and examples in text analysis, writing, style, 

semantics, etc. 

2. Radio and education. 

Radio plays an important role in the development of people's imagination, in the 

creation of pictures in the mind through the power of words, and also stimulates the 

imagination. Listeners reproduce information independently in their heads. Therefore, 

radio helps students to develop their imagination and ability to think creatively. 

Many radio programs promote language skills. Radio, in addition to receiving new 

information, plays an important role in the formulation of pronunciation, intonation, 

voice, etc. Radio can be successfully applied if the teacher is thoroughly prepared and 

has the sets of specific tasks. Students get a sense of satisfaction from understanding 

true broadcasting, thus increasing the level of motivation to learn a language. The 

teacher can use authentic foreign radio stations and students, understanding and 

analyzing information, develop confidence in their ability to cope with English 

speakers [2, p. 74]. 
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For English learners, radio is a source of countless opportunities for growth and 

development. Today, to listen to the radio, it is enough to have an Internet connection. 

The best way to start listening to the radio in English is those stations that are 

specifically designed for English learners. The announcers of such programs generally 

speak more slowly, use simpler vocabulary, and introduce their listeners to the culture 

of English-speaking countries. Their main goal is to help learners of English learn to 

understand live speech in its natural context. 

Once students have mastered the basics and got used to the sound of English, it's 

time to start listening to radio broadcasts for native speakers. The biggest difference is 

the rate of speech - on regular, non-educational radio stations, the announcers speak 

much faster. Therefore, students should not start listening to everything 

indiscriminately, but limit themselves to a small number of programs that they will 

listen to several times in a row. After listening to the radio show for native speakers, it 

is very important to summarize and repeat what you have learned. One of the surest 

ways is to write a summary of what you listened to immediately after the show ends. 

It is a good idea to indicate the main topic and the various subtopics, the sequence of 

arguments, and, finally, the main vocabulary associated with the topic of the transfer. 

One of the ways to learn new words is to use flashcards for the new terms you’ve 

learned from the material you just heard. There are various applications that help you 

make cards, which make the process much easier. Finally, the best way to absorb 

language material is to use it. Since radio broadcasts are a constant source of new 

information, you can share what you have learned on websites and forums. 

The easiest way to use the radio is to listen to the news. The content of the 

information will be partly known to students. Thus, they will be more motivated. In this 

case, the path to solving the task will be easier. 

In class, students can be divided into groups to discuss what is happening in the 

world while listening to foreign news in English. 

The first step may be writing news headlines and further questioning students 

about what they know about these events. Then students listen directly to the news and 

discuss it in class. Meanwhile, the teacher can comment on any unfamiliar vocabulary. 
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3. Television and class. 

Television and education in the classroom are often thought to be two things that 

don't mix all that well. Television has long been associated with sitting down and not 

technically doing anything – hence suggesting that people who watch television are not 

productive, and will not be productive whilst they are spending their time watching the 

screen. 

Most people spend from three to five hours a day in front of the television. 

Proponents of television call it a window into the world, a magic carpet of discovery. 

They argue that it expands both knowledge and understanding of information. It is also 

claimed that it encourages a new way of thinking, holding back needs and problems. 

Critics argue that watching television contributes to meaningless viewing of programs 

that suppress creativity and leads to the distortion of thinking. Social workers often 

urge parents not to use television as an “electronic nanny” [1, 10]. 

“You shouldn’t complain that children today prefer to watch TV or video than 

read” [1, p. 12]. Teachers ought to try to use TV viewing habits as a starting point for 

developing active language skills. Teachers should also know the interests of students 

and the things they like best to keep track of their motivation, allow them to perform 

various tasks, and feel success. 

If television content is able to attract the attention of students alike, keep them 

interested, and teach them something in the meantime, then you wouldn’t be blamed 

for thinking that television in the classroom would be a good thing. Of course, the 

television in the classroom would need to be relevant to the course the students are 

studying. 

Television does, however, provide information over a wide range. The 

combination of sound and vision can provide language in its context more realistically 

than sound alone. This dictates a different learning strategy: the attention of the eye as 

well as the ear. 

Television can help improve many English-related skills, including listening 

comprehension, vocabulary, and even communication skills. When students watch a 

movie, for example, they hear words and phrases in context. The visuals provide clues 
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to help them understand unfamiliar vocabulary and expressions. As their vocabulary 

increases and they listen more to native speakers, their speaking skills will improve. 

Watching movies in English is an effective way of improving speaking and listening 

skills. Movies use natural language. So, they are a great way to expand their vocabulary 

by learning English idioms and common American English slang. There is no better 

way to learn the everyday language that cannot be learned in a traditional classroom. 

Watching movies in English will also give students cultural insight. They will be able 

to learn more about places they are interested in. If they go there, they will not only 

speak English but also understand the culture and the history.  

The use of cinema in the classroom is also effective. We must be able to combine 

watching a movie with a language learning process. To save time, the teacher can tell 

a short story of the film, illustrating it, showing three or four key episodes. Students 

can watch the movie on their own at home, and then discuss in the class what happened 

in the movie, assorting unfamiliar vocabulary. 

Another way to use films to learn English is to compare it with a book. This type 

of activity can be carried out before or after watching a movie. Here are some 

guidelines that can be used while working with this sort of media.  

1. Preparation. This is important. Viewers need to be told what they are going to 

see, how long it will take, and some landmarks so that they can pace their concentration 

and, if they lose the thread, have a point to pick up on. 2. Reconstruction. Before 

students can work on what they've seen they need basically to comprehend what went 

on. We usually get them to work in groups on reconstructing the steps the program 

went through and then reporting to the whole class. 3. Interpretation and discussion. 

As a further stage in the discussion, I will then ask why things were done and ask 

opinions not in the sense of “Do you think?” but “What would you do in this 

situation?”, “Do people do that here?”, etc. 4. Language work. At the end of the 

comprehension stage, we will revise and pick up on the language points taught in the 

film and get students to work on that in writing dialogues, preparing roleplays, etc. 

Summing up, we find that students find it difficult to discuss a TV program unless they 
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have actively reconstructed it and I find that language work follows more successfully 

from this comprehension stage.  

We can also develop various tasks based on films, such as: writing an essay about 

your favorite film, character, actor, etc. When the above activities are done with 

preliminary preparation and a specific goal, this process will contribute to the effective 

development of students' language skills. 

Media resources help teachers make the learning process visual. Visualization 

helps students improve their thinking and observation skills. It also contributes to the 

development of imagination. 

Using various types of media resources in the classroom, we can improve our 

understanding of complex information, thereby simplifying the process of learning 

English. 

The use of audio and video materials by teachers plays an important role in 

providing feedback to students. Analyzing and commenting on information, students 

not only learn a new vocabulary and develop skills in listening, writing, and speaking, 

but also develop the ability for critical thinking and self-analysis. The prospect for 

further research may be a detailed analysis of the impact of each of the media resources 

on the process of learning English. 
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Annotation 

 

 

Part 1. Linguistic Historiography 

 

1.1. Volodymyr Glushchenko, Anzhelika Lykhachova, Olha Rybalchenko. 

At the origins of genealogical classification of languages: historicism 

and linguistic relation. The article reveals the views of harbingers of 

comparative-historical linguistics (the 11th–18th centuries) related to the 

genealogical classification of languages, starting from its origins to the first 

quarter of the 19th century. It is noted that the emergence of the comparative-

historical method (the first quarter of the 19th century) was facilitated by the 

discovery of Sanskrit (at the end of the 18th century) by Europeans. It is 

emphasized that the idea of the origin of the number of Indo-European languages 

from a single proto-language as a source that no longer exists was expressed by 

G.-L. Kerdu (1767). 

1.2. Olena Holub, Yuliia Lunhu. P. Buzuk’s views on methodology of historical 

linguistic research. The authors aim at presenting the historical linguistic theory 

of Petro Buzuk from the perspective of Ukrainian Linguistics of the 20s–30s of 

the 20th century. The presented article considers the methodological problems of 

linguistic research discussed during the 20s of the 20th century in the 

“Proceedings of History and Philology Department of the Academy of Sciences 

of Ukraine”. The material of the discussion helps to trace the evolution of Petro 

Buzuk’s linguistic theory and to outline the views of such linguists as 

V. Hantsov, V. Demianchuk, and M. Hrunskyi on methods of studying 

the history of language. 

1.3. Anna Nikolaichuk. Studying parataxis and hypotaxis in the concepts of 

scientists of the 20s - 60s of the 19th century. The article describes and analyzes 

the first attempts concerning the investigation of the problem of coordination 
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and subordination in the complex sentence (on the example of the scientific 

papers by O. Vostokov, A. Heize, R. Kühner, P. Perevleskyi, M. Hrech, 

F. Buslaev, V. Staiunin and others). It is clarified the main approach of the 

grammarians to interpretation of syntactic connections in the complex sentence. 

The results of the analysis indicate that the problem of expression means of 

coordination and subordination connections, their essence and distinctive 

features occupied an important place in the syntactic studies of the 20s–60s of 

the 19th century. 

1.4. Oleksandr Piskunov, Yevheniia Kalatur. Representatives of the Kazan 

linguistic school about the problem of parent language. The purpose of this 

work is to study the views of the linguists of the Kazan school 

І. О. Baudouin de Courtenay and V. О. Bohoroditskyi and others on the 

problem of parent language. Along with the «family tree» theory it has arisen 

the theory, based on the principle of linguistic continuity, and which modeled 

the origin of languages in the form of gradual transitions from one language 

group to another on the background of close contact (given on the convergence). 

The scientists of the Kazan school modeled the aforementioned divergent-

convergent processes on the basis of allocation of the stages of evolution of the 

sounds, and they reconstructed the earliest stages in the aspect of the divergent 

theory of the «family tree». 

1.5. Maryna Rudenko. On the issue of classification of English social dialects 

in linguohistoriographical aspect (the 19th – the 21st centuries). The article is 

devoted to the issue of general theoretical learning of social dialects. The 

analysis of the studies of theoretical aspects of sociolects in the studios of the 

European countries and the USA is presented. The approaches of the scientists 

to the classification and demarcation of social dialects are analyzed and 

compared. The attention is paid to the problems of classification and the 

definition of the English social dialects. Differentviewsconcerning the 

classification of social dialects are given in the linguohistoriographical aspect. 
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1.6. Viktoriia Slabouz, Mariola Macala. Anthropocentrism from the viewpoint of 

linguistics. The present article reveals the meaning of the concepts of 

“anthropocentrism”, or “human factor in language”, “anthropocentric”, 

“anthropic”. Considering the above-mentioned concepts within the framework 

of this study allows identifying specific reasons for the blurring of the boundaries 

of the anthropocentric idea in modern linguistic discourse. These reasons lie 

in the use of various terminological units to denote the consideration of the 

human factor in linguistic works, in the ambiguity of assessments of 

anthropocentrism and attribution of various status positions to it, and in the 

variety of its interpretations. In the article, it is provided a brief historical 

overview of the recognition of anthropocentrism as a key principle of modern 

linguistics and a comparative analysis of anthropocentrism and 

systemocentrism. Anthropocentricity is postulated as a universal language 

feature which depends on the specific socio-cultural component. 

 

 

Part 2. Slavistic Studies 

 

2.1. Nataliia Kochukova, Olena Reshetnіak, Veronika Seleznova. New trends 

in the use of transformed colorful set phrases of biblical origin 

in the language of modern Ukrainian media. In the article the terms of the 

application of new stylistic displays of the colorful set phrases of biblical origin 

are found in the language of modern Ukrainian media texts; it is analyzed the 

use of the most important methods of phraseological transformation; it is shown 

expressive possibilities of the transformed units; the transformed units are 

investigated, which are an accurate, timely instrument of polemics, influence on 

the emotions of recipients, the formation of public opinion, a means of reporting 

the author’s position. 

2.2. Nataliya Ovcharenko, Viktor Razzhyvin. Professional text as a means of 

transmission of professional knowledge in the learning process of higher 
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pedagogical school. The peculiarities of the professional text for learning 

purposes are considered on the example of higher pedagogical education. The 

defining characteristics of the branch text as a communicative unit are 

determined. The functions of educational texts and their varieties are analyzed, 

and the factors of communicative usefulness are also investigated. The analysis 

of textual units of different levels is carried out, in particular, the decisive role 

of branch terms is emphasized. Some aspects of the regulation of professional 

speech are highlighted. 

2.3. Anna Orel. Forming hardness / softness correlation in the Ukrainian 

language. The problem of forming correlation in Ukrainian language and its 

further development is relevant for modern researchers. Studying this problem 

(based on the Slavic languages) was carries out by R.I. Avanesov, L. E. Kalnyn, 

V. M. Chekman, Yu. Ya. Burmystrovych etc. In the works of scientists, it has 

been concluded that the formation of hardness / softness correlation in the 

Eastern-Slavic languages is associated with the disintegration of the group-

phonemes, the completion of the trend towards the component of 

syngharmonicity and the decline of the reduced. 

2.4. Olha Rybalchenko, Daniel Palimąka. Nicknames derived from the names 

and surnames of the inhabitants of Sloviansk. The article is devoted 

to the study of nicknames, derived from names or surnames (last names) of their 

owners. The typeset is determined, and the characteristics of the names are 

analyzed, functioning as nicknames. The article examines the modern nicknames 

of the inhabitants of Sloviansk, taking into account their lexical and semantic 

base, emotional and expressive color, associative connections, and structure. 

Nicknames derived from appellative names are considered, as well as their 

functioning in the anthroponymic microsystem based on unofficial 

anthroponymy of Sloviansk.The structural types of formation of nicknames-

abbreviations are determined. Special attention is also paid to nicknames, 

derived from surnames based on different types of associations. 
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2.5. Iryna Riabinina, Nataliia Lysenko. Methods and peculiarities of translation 

of certain groups of proper names and brands. As a result of analyzing the 

examples of proper names and brands on which this article is based, the authors 

have found the answers to the questions about the translation of proper names, 

translation methods, and situations, in which cases one should use a particular 

variant of translation. It can be concluded that the translation is mainly carried 

out by the method of transcription, as its main purpose is not a conceptual 

translation, but the adequacy of the perception of a proper name by people who 

speak different languages. 

2.6. Oksana Sushko, Tetiana Poliakova, Hanna Kovalova. Phraseological 

semantics as a factor of expression of mental features of the people 

(on the material of the Ukrainian and Polish languages). The work presented 

is devoted to the study of phraseological semantics from the point of view of 

the expression of the worldview features of an individual nation in it. 

The phraseological coloring of everyday speech of Ukrainians and Poles is 

considered based on phraseological units of colloquial style. Тhe result of 

the study is the conclusion that in both languages there are phraseological units, 

the content of which allows distinguishing the common and the different 

in modeling the Ukrainian people’s and Polish peoples’ picture of the world 

picture. 

2.7. Serhii Shvydkyi, Nadiia Shvydka, Olena Reshetniak. The figurative potential 

of the symbol of water in the worldview of the Ukrainians. The article is 

devoted to the ethnolinguistic analysis of the archetypal symbol of water as 

a marker of the Ukrainian worldview. The linguistic units which are represented 

in the article encode elements of the Ukrainians’ worldview about the symbolic 

essence of water. The authors clarify the significant functionality of this symbol 

in the beliefs of the Ukrainians. The semantic varieties of phraseological units 

with the lexical item water are examined, the image-associative potential of such 

linguistic units is outlined. 
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Part 3. German Studies Within New Studios 

 

3.1. Elina Ananian. Paronymic devices as linguostylistic mechanisms of 

expressive and evaluative modality actualization. In the articlethe paronymic 

devices are analyzed. It is stated that “pun” and “play on words” as techniques 

of paronymic attraction demonstrate emotive and expressive power. 

The linguistic potentialities of the paronymic devices, such as the potentiality 

to actualize emotive and evaluative modality; to create the comic effect; to 

intone the text aesthetically with the purpose to concentrate the recipient’s 

attention on the definite collision; to realize the emotive influence; to arrange 

emphases; to expose author’s intention are decoded. 

3.2. Ruslana Padalka, Olena Kolhan, Olena Ratushna. The nominative 

«Coronavirus Disease» in the German media. The development of science, 

technology, culture, various fields of knowledge and practical activities of 

members of society leads to the emergence of new lexical units to denote special 

concepts. Therefore, communication in any field of human activity involves the 

widespread use of new vocabulary.The replenishment of the lexical-semantic 

system has taken place with the help of different types of morphological word 

creation: word formation, affixation, reduction; on the basis of semantic 

changes, as a result of which some words acquire new meanings or begin to be 

used mainly in their terminological meaning; and borrowings mainly from 

English. On the other hand, innovations are actively entering the general 

language use, turn popular and, as a result, become an integral part of the lexical 

system of a particular language. Both processes require a detailed analysis, 

which is reflected in the works of domestic and foreign linguists. 

3.3. Svitlana Pampura. On the issue of phonetic adaptation of English 

borrowings in the Ukrainian language. The article is devoted to the issue of 

special features of adaptation of English borrowings into the Ukrainian language 

on the phonetic level considering the graphic means of their application. 

The regular character of changes in borrowed words in the recipient language is 
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revealed. A rich empirical material offers a set of phonetic and graphic 

correspondences, which provide adaptation of English borrowed words into the 

Ukrainian language. 

3.4. Olha Radzievska, Kacper Pokusa. Peculiarities of slang correlation with 

literary standard of the English language. The article considers 

the relationship between slang and the literary standard of the English language. 

The lexical and semantic peculiarities of slang variants are presented on specific 

examples: American, Australian, Indian and others. It is noted that slang units of 

language do not meet the literary standards of the language, but at the same time 

there is some connection between them. The importance of the existence of slang 

as a unit of language is emphasized. 

3.5. Svitlana Ryzhkova, Donat Przybylski. Peculiarities of use and characteristics 

of cultural component of phraseological units of English slang. The article 

considers the role of phraseological units of slang in the system of the English 

language. Particular attention is paid to the culturally significant component of 

slang and its origin. The author emphasizes that English slang is an integrative 

and integral component of the English language, which is an unconditional and 

absolute part of culture of the English linguistic-cultural community. On the 

examples of Americanisms, the functions and the place of phraseological units 

of slang in English are considered in detail. Their inseparable connection with 

the culture and traditions of a certain society is emphasized. 

3.6. Viktoriia Roman, Olena Holub, Viktoriia Domina. Rendering realia and 

colour nominations as a specific problem in the translation of fiction works 

for children. The article deals with the peculiarities of the translator’s work 

while rendering fiction works for children. The translator should consider the 

psychological, cognitive, and intellectual aspects of the young readers’ 

personalities that predetermine the use of certain elements in translation. 

The task of the translator is to determine the best approach to avoid over-

domestication and over- foreignization in translations for children. 
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The benchmark should be the task of preserving the functions of intellectual and 

emotional development performed by the original. 

3.7. Maryna Shevchenko, Małgorzata Turbiarz. Lexical peculiarities of forming 

political vocabulary of the English language. The article considers the use of 

political vocabulary in English. The lexical peculiarities of forming political 

expressions of the English language are analyzed. The examples of borrowings 

of political expressions from other languages are given separately. 

The importance of political discourse as a separate lexical formation in the 

English language is emphasized. The special functions of political vocabulary, 

which consist in providing utterances with an emotional load, are noted. 

 

 

Part 4. History and Theory of Literature in Modern Philological 

 Epistem 

 

4.1. Viktoriia Dmytrenko, Larysa Zhyzhchenko. Specificity of representation of 

the artist’s fate under the conditions of lack of freedom in Borys Teneta’s 

short story “Vynakhidnyk” (“Inventor”). The article analyzes the little-

known story by B. Teneta “Vynakhidnyk” (“Inventor”) (1933) from the 

standpoint of representing in it the theme of the artist’s fate under the conditions 

of lack of freedom. It is noted that the story of the Ukrainian writer fits into the 

global context of works on similar topics. The artist’s ability to recreate veiledly 

the suffocating atmosphere of the 1930s with a certain prediction of future events 

is noted. It allowed him to publish his work under strict censorship. Today, the 

story is introduced into the science context thanks to the writer’s daughter, who 

agreed to provide a scanned copy of the original edition. 

4.2. Nadiіa Tenditna. Features of the investigation in Oles Ulianenko`s detective 

novel «Dauphin of Satan». O. Ulianenko ignores the classic signs of the 

detective, in which the image of the investigator is the smartest among the 

characters and cannot be a criminal. The detective also undergoes significant 
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transformations in the process of the investigation, but the intrigue and mystery 

remain unchanged.The investigations of a series of murders are carried out by 

«intuitive» analysis and penetration into the psyche of the offender. The reader 

competes simultaneously with several different investigators, having the 

opportunity to get closer to the one who is closer to him in spirit. 

4.3. Ihor Kazakov, Valerii Syrotenko. Manifestation of mythological thinking 

in O. Gonchar's novel «Your dawn» and V. Pelevin's story «Yellow arrow». 

The given article treats the kinds and motives of movement in O. Gonchar’s 

novel “Your Dawn” and V. Pelevin’s short story “Yellow Arrow”. Although the 

above-mentioned literary works are written at different times and they are based 

on different reality background, both feature a certain similarity: estrangement 

of man from the natural and the unaffected under the influence of implacable 

circumstances. This estrangement has a detrimental effect on the emotional state 

of mind of the individual and results in the inevitable conflict with the 

surrounding world. This state of mind in both works is usually expressed by 

means of postmodern simulacra. 

4.4. Yuliia Ledniak, Hanna Ledniak. Female characters in short stories 

by M. L. Kaschnitz. The article is devoted to the study of female images in the 

short stories by the German writer M. L. Kaschnitz. The images of the main 

famale characters of the stories «The Red Net», «Once in the afternoon, in mid-

June», «The Straw» and «Ghosts» are analyzed. Two variants of a woman-

mother image and two variants of a woman-wife image are revealed. Portrait 

characteristics, presence or absence of the characters’ names, speech of the 

female characters are considered to be important methods of creating female 

images in the stories under analysis. 

4.5. Nazar Liashov. Aspects of visualization of poetic works. The paper considers 

the aspects of visualization of poetic works. It is found that the concept of 

“visualization” is currently used by scientists in various fields: medicine, 

architecture, computer graphics, psychology, mathematics, culturology, and at 

the same time it has long been used in poetic-syncretic art. It is determined that 
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visual poetry has a long tradition in both world and Ukrainian literature. It is 

analyzed that visual poetry allows authors-poets to experiment and discover 

new semantic layers. 

4.6. Maksym Nestelieiev, Olha Nestelieieva. Sublimation of elements of painting 

intexts (on the example of E. Andievska`s creative studios). The article is 

devoted to the works of the outstanding diaspora poet Emma Andievska. One of 

the peculiarities of E. Andievska’s depiction of landscapes is the length of time, 

which is not typical for painting at all (simultaneously one observes houses 

suddenly the frame changes and, in their place, one sees clouds), and it’s another 

advantage of combining different arts. Depicting complex metaphysical states, 

the poet often blurs not only the boundaries of space and erases the sense of time, 

but also crosses the line that separates the small from the big, the grand and the 

cosmic from the meager and the earthly, as well as the white from the black, the 

eternal from the prominent, painting from literature. As a result, such unexpected 

and deep images are born as “eternity crust”, “cloud in a glass”, “all  eternity as 

a single quantum”, “samum curled in a transparent glass”, “ram – galaxy – on 

the smears”, “half-landscape raised on a pitchfork”, “in a plate – among the 

islands – Ithaca”, “all being, as non-being – just a litter”. 

4.7. Viktor Razzhyvin, Nataliya Ovcharenko. Peculiarities of perception and 

understanding of events of the Russian-Ukrainian war in the works of 

Ukrainian writers - its participants. The article is devoted to the events of the 

Russian-Ukrainian conflict in Eastern Ukraine. The issue of genre, peculiarities 

of modeling of military and everyday life, the problem of understanding war as 

an important event in the life of literary characters and society are considered on 

the basis of the works of combatant writers V. Ananiev «Footprints on the 

Road», V. Zapeka «Puppy», Sergei Sergeevich «Dirt [*khaki]». 
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Part 5. Relevant Problems of Professional Training of the Teacher-

Philologist 

 

5.1. Olha Bilychenko, Valentyna Kovalenko. Professional socialization of 

students-philologist in terms functioning of social-communication space of 

higher educational institution (on the example of the Philological faculty of 

the SHEI “Donbas State Pedagogical University”).The article attempts to 

reveal the peculiarities of the process of socialization of students-

philologists.The blocks for training future teachers are analyzed.The subject of 

the study is the process of professional development of the future philologist’s 

personality. The authors have come to the conclusion that this is the unity of two 

components: the formation of the student as a future specialist and his/her 

socialization. The role of social-communicative space in this process is 

emphasized. 

5.2. Iryna Korotiaieva, Oksana Babenko. Professional development and in-

service training of foreign language teacher. The article is devoted to relevant 

problems of the professional development of the foreign language teacher in the 

current conditions of the educational process. Different points of view in foreign 

methodology on the problem of the ESL teacher professional development are 

analysed. Professional development is treated as an important means for defining 

and redefining professionalism for the teaching profession. Possible ways for 

professional development (in particular, in-service teacher training courses, 

action research, cooperative/collaborative development, peer teaching and peer 

observation, participation in various teachers’ groups, teachers’ associations, the 

virtual community, etc.) are considered. The main features, procedures, and 

strategies for ESL teachers’ activities following these ways are characterised. 

5.3. Oksana Liakh, Danylo Liakh, Marharyta Holovash. English language 

teaching in institutionsof secondary comprehensive education of Ukraine 

under the conditions of distance learning educational process: difficulties 

and ways to overcome them. The article presents the experience of teaching 
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English in institutions of secondary comprehensive education of Ukraine under 

the conditions of the distance learning educational process. The difficulties that 

have arisen at each stage of learning in secondary school, as well as the ways to 

overcome them are described. The peculiarities of the organizational-advisory 

role of the teacher in the educational activities of pupils during distance learning 

areoutlined. It is emphasized that parents play an important role in ensuring the 

pupils’ readiness concerning distance learning. To organize distance learning 

with primary school pupils has appeared the most difficult, and the easiest ‒ with 

high school pupils. At the same time, technical difficulties have become common 

for all pupils. It is also emphasized that both pupils and teachers have got 

psychological problems, which have been caused by social distancing due 

to unusual conditions. 

5.4. Natalia Matorina, Alla Ruban. History of philology in the system of current 

humanitarian knowledge: linguodidactic aspect. The scientific study 

presented is devoted to the description of the theoretical-methodological 

principles and applied problems of teaching the discipline «History of 

Philology» at the philological faculties of pedagogical institutions of higher 

education. The role and essence of the course «History of Philology» for the 

upbringing and education of the professional personality of the future teacher-

philologist are characterized. The authors’ version of the educational academic 

programme of the discipline is offered. Various didactic material on practical 

mastering of educational material on history of philology is presented, such as 

problem questions, problem-analytical and creative tasks, terminological 

dictations, test tasks of open and closed forms of different types, approximate 

topics of reports-presentations, essays, etc. 

5.5. Lidiia Narizhna, Józef Kaczmarek jr. Forming key competences of future 

English teachers. The article considers the problem of forming the key 

competences of future English teachers. The components of the concept of 

“professional competence” are revealed and the levels of capacities that are 

actualized in the process of organizing students’ educational activities are also 
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analyzed. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature, the key 

competences that should be formed in future English teachers to ensure their 

readiness for successful teaching are summarized. 

5.6. Nataliia Nikitina. Principles of using multimedia teaching means 

in professional foreign language training of future foreign language 

teachers. The article specifies that introducing multimedia technologies in the 

process of professional foreign language training of students, future teachers of 

foreign languages, requires adherence to the principles defined by the author, 

taking into account the peculiarities of this process and which will serve as its 

theoretical basis. The following principles are singled out: the principle of 

compliance with the needs of society, the principle of taking into account the 

interests and professional needs of students, future foreign language teachers, 

the principle of modeling the professional activities of future foreign language 

teachers, the principle of the communicative direction of professional foreign 

language training of future foreign language teachers, the principle of visibility, 

the principle of the integrated use of multimedia teaching aids, the principle of 

positive emotionality; the principle of compliance with ergonomic standards. 

It is also proved that the effectiveness of using multimedia means in the 

educational process, which ensures the formation of professional foreign 

language competence of future foreign language teachers, occurs in compliance 

with specific didactic conditions. 

5.7. Alla Ruban, Natalia Matorina. Peculiarities of studying the language of 

works of fiction of foreign literature. The article considers the issues of 

studying the language of works of fiction of foreign literature pieces at the 

lessons of Foreign Literature in secondary comprehensive institutions. The role 

and significance of the language of the work of fiction are characterized 

to understand and realize all its components. Various didactic material for 

practical mastering of means and methods of language analysis of works of 

fiction studied in the language of the original (on the example of Russian-

language texts) is offered: nominative and lexico-expressive, lexico-synonymic 
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functions of artistic speech, and types of verbal-subject image-creation. 

Therefore, the principle of unity of learning and development is realized. 

5.8. Svitlana Siechka, Olesia Dmytriieva. Using media technologies as a way of 

increasing personal and professional skills of future English language 

teachers. The article considers the role of technological and media resources 

in the process of personality development. Their application at English lessons 

enhances motivation and develops students’ linguistic skills. The authors give 

a detailed description of such media resources as television, radio, newspapers, 

and the Internet. The most effective is using media resources together with 

specific pedagogical methods at the lessons of English. Visualization is the most 

effective factor in using media resources at the lessons of English. 
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