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Бродська О.О.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ У ТВОРАХ АРТУРА ШНІЦЛЕРА:  
МОТИВ ПРОФЕСІЇ У ТЕКСТОВІЙ СТРУКТУРІ

Анотація. Стаття присвячена дослідженню мотиву професії у творах Артура Шніцлера. Встановлено, 
що для письменника характерні дві оповідні стратегії: експеримент і загадка. Обидві вимагають актив-
ного, мислячого читача і спрямовані на те, щоб викликати у нього сумніви, а не пропонувати уже готові 
рішення. З’ясовано, що у творах Шніцлер часто представляє тематичну сферу психології; його вражали 
психологічні ускладнення, несвідоме та підсвідоме, а також психотерапевтичні методи. Його лікарська 
професія знаходить вияв майже у всіх творах, однак не завжди лікар є головним героєм, проте легко 
розпізнати, наскільки тісно письменник пов’язаний з цією професією. Авторська позиція, співчутливе 
ставлення до героїв виражається у Шніцлера через художні деталі та мотиви, найбільш значимим серед 
яких є мотив професії.
Ключові слова: Артур Шніцлер, художня деталь, мотив професії, текстова структура, образ лікаря.

Brodska Oksana
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

LITERARY DETAIL IN THE WORKS BY ARTHUR SCHNITZLER:  
A MOTIF OF PROFESSION IN THE TEXT STRUCTURE

Summary. Arthur Schnitzler belonged to the outstanding writers of the German-speaking space at the turn 
of the nineteenth and twentieth centuries and was particularly distinguished by his «sensitive» and «psycho-
logically detailed» descriptions of Viennese society. The writer is particularly characterized by two narrative 
strategies: experiment and riddle. Both require an active, thoughtful reader and are designed to raise doubts in 
him rather than offer ready-made solutions. In his works A. Schnitzler often represents the thematic sphere of 
psychology; he was impressed by psychological complications, unconscious and subconscious as well as psycho-
therapeutic methods (hypnosis, suggestion). The medicine motive encouraged the write to embody the doctor’s 
theme in literary works, in development of key problems of creation: arts, freedoms, settings of artist, rela-
tions of man and society. His medical profession is revealed in the social drama «Professor Bernhardi», which 
reflects the anti-Semitic policy of Austria at that time and shows examples of not only force but also political 
mechanisms. Exceptional detailing is also characteristic of the novella «Dream Story», the action of which takes 
place between social and human cataclysms. The characters are cardboard that resemble a shadow theatre. 
The monologue is conducted by the author, who reproduces what he sees from the inside vision, trying to put 
into the mouths of the characters «instructions» what to do. That’s why there is a certain schematics, a pattern 
that is caused by the lack of position regarding a single, clearly depicted image. The central place is given to an 
idea, a kind of literary embodiment of the foundations of the Freud’s theory of dreams. The image of a doctor 
is present in almost all Schnitzler’s works but he is not always the main character. However, it is easy to dis-
tinguish how closely the writer is connected with this profession. This is proved by the stories «The Bachelor’s 
Death», «Doctor Grasler, a spa doctor», the novellas «Dying», «Farewell», «The Son. Extracts from a Doctor’s 
Manuscripts», the novel «Mrs. Bertha Garlan» and others.
Keywords: Arthur Schnitzler, literary detail, motif of profession, textual structure, image of a doctor.

Постановка проблеми. Письменник, а до 
того ще знаний лікар Артур Шніцлер точ-

но описував особливий душевний стан австрій-
ця-віденця, його здатність віддаватися моменту. 
Його мистецьке слово спрямоване на відобра-
ження гри настроїв та переживань, а постійний 
інтерес до психологічного аналізу, переоцінки 
культурних цінностей, критичне ставлення до 
культури разом з витонченістю його літератур-
них смаків зробили його творчість дзеркалом ві-
денського суспільства кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Художній набуток А. Шніцлера неодноразо-
во привертав увагу дослідників, однак чимало 
аспектів літературної спадщини австрійського 
митця потребують подальшого висвітлення. Ви-
бір теми пов’язаний з необхідністю аналізу моти-
ву професії у творах автора.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд досліджень за темою свідчить, що до питан-
ня мотивів та образів у творах А. Шніцлера зверта-
лися В. Андрієвська (танатологічні мотиви), Є. Зю-

біна (жіночі образи, образ художника), Т. Дубах 
(образ гризетки). Окремі складники поетики й ав-
торської концепції дійсності А. Шніцлера присутні 
у роботах Д. Затонського, К. Шахової, І. Зимомрі, 
І. Мегели, Я. Поліщука. Однак, що стосується до-
слідження мотиву професії та його змістового на-
повнення у творах А. Шніцлера, то тут і надалі за-
лишається широкий простір для розвідок.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У сучас-них літературоз-
навчих студіях, присвячених творам А. Шніцле-
ра мотив професії та його змістове наповнення 
не аналізувався. Питання потребує докладного 
вивчення, адже аналіз мотивів художнього твору 
покликаний розширити можливості інтерпретації 
літературного твору, що є одним із важливих і по-
ширених видів літературознавчих досліджень. 

Мета статті полягає в розкритті мотиву про-
фесії у творчості А. Шніцлера для виявлення 
змістового наповнення у текстових структурах 
письменника. 
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Виклад основного матеріалу. Артур Шніц-

лер (1862–1931) належав до видатних пись-
менників німецькомовного простору на зламі  
ХІХ–ХХ ст. Після вивчення медицини (1879), а 
згодом і після здобуття наукового ступеня докто-
ра наук (1885), він п’ять років працював асистен-
том лікаря у поліклініці разом зі своїм батьком 
Йоганном Шніцлером (1835–1893). З 1887 року, 
завдяки сприянню батька, Артур Шніцлер був 
редактором «Міжнародного медичного огляду» 
(«International Clinical Review»).

У своїх творах А. Шніцлер часто представляв 
тематичну сферу психології, його вражали пси-
хологічні ускладнення, несвідоме та підсвідоме, 
а також психотерапевтичні методи (гіпноз, на-
віювання). Першим твором, у якому присутні 
елементи гіпнозу є п’єса «Анатоль» (1893). Різ-
номанітні стани свідомості, настрої і душевна 
еволюція окремих особистостей знаходять свій 
вияв у драмах автора, які зосереджені, перш за 
все, на екзистенційній кризі людини. Легко по-
мітити, що конфлікти вирішуються дуже рідко, 
а герої і надалі перебувають у нестабільному 
стані, окрім того у різних формах проявляється 
смерть. Тому логічною видається присутність лі-
каря майже у кожному творі А. Шніцлера. Осо-
бливо важливу роль образ лікаря відіграє у но-
велі «Доктор Ґреслер, курортний лікар» (1917). 
Як правило, це роль стороннього спостерігача, 
і, можливо, Шніцлер мимоволі надає йому свої 
професійні якості.

У новелі «Доктор Греслер, курортний лікар» 
апробовані нові для творчої манери письменни-
ка «вендепункти», тобто новелістичні повороти 
задля глибшої типізації дійсності. Вони зазвичай 
кваліфікуються як характерні риси пізньої про-
зи А. Шніцлера: паралелізм розвитку головних 
героїв і символіка форми. Під символікою форми 
мається на увазі особлива циклічна композиція: 
початок і кінець новели зв’язані не лише багать-
ма поетологічними моментами, а й деталями, 
місцем дії, що одночасно забезпечує виразний 
контраст початку і кінця загострення зовніш-
нього та внутрішнього конфлікту героя. Подо-
лавши коло випробувань, персонаж потрапляє 
в певну ситуацію чи душевний стан, що проти-
лежні до початкових. Варто конкретизувати: ця 
ситуація зумовлена експозиційними аспектами. 
Примітним у цій новелі є типовий образ доктора 
Ґреслера як егоїста, самовдоволеного міщанина. 
В окресленому образі, незважаючи на ілюзорну 
впевненість самовладання, торжествують склад-
ні закони інстинкту, що незрозумілі навіть для 
нього, як лікаря. У Ґреслера, пересічного сучас-
ника А. Шніцлера, є свої душевні таємниці, які 
роблять його життя значущим.

В особливий спосіб образ лікаря розкрива-
ється у соціальній драмі «Професор Бернгарді» 
(1912). Відразу після появи твір був забороне-
ний австрійською цензурою «через тенденційне 
і принизливе зображення суспільних відносин 
у країні» [5, с. 156]. Дія драми, на думку У. Райн-
гарда, «як це звикло у Шніцлера, розповідається 
швидко; хоча деталі у ній вільно вигадані, вона 
відображає прихований антисемітський клімат 
у Відні, який ускладнив життя батька Шніцле-
ра до самої смерті» [6, с. 214]. Як колись Йоган 
Шніцлер, так і герой драми професор Бернгарді 

разом зі своїми колегами Туґендфеттером і Кю-
пріаном заснував приватну клініку «Елізабе-
тінум», у якій спочатку працював директором. 
Ніхто не сумнівався у його професійному та люд-
ському авторитеті.

У цій приватній клініці перебуває після не-
законного переривання вагітності вісімнадцяти-
річна дівчинка. Вона при смерті. Однак молода 
жінка ще цього не знає і думає, що знаходиться 
на шляху до видужання. Не ставлячи до відома 
Бернгарді одна з медсестер кличе священика, 
щоб той дав дівчині останнє соборування. Коли 
священик з’являється у лікарні, Бернгарді не 
дозволяє йому підходити до ліжка хворої, моти-
вуючи це тим що, йому як лікареві, «довірено 
благополуччя його пацієнтів до останньої годи-
ни» [4, с. 698]. Бернгарді вважає, що дівчина пе-
ребуває у стані абсолютної ейфорії. Він повторює 
знову і знову: «Пацієнтка не знає, що вона поми-
рає. Вона весела, щаслива і не сповнена каяття» 
[4, с. 696]. Саме тому професор не хоче ставити 
молоду жінку перед лице неминучої смерті. Піс-
ля цієї суперечки священик все таки потрапляє 
до кімнати, але дівчина на той час уже помирає.

Супротивник Бернгарді, амбітний заступник 
директора доктор Ебенвальд навмисно невірно 
тлумачить цей гуманітарний акт як порушен-
ня релігійних почуттів. А оскільки Бернгарді 
визнає «іудейське віросповідання» [4, с. 711], то 
цьому інциденту надається недоречне політичне 
значення. Цей випадок потрапляє в поле зору 
громадськості і викликає велике обурення серед 
населення. Щоб «задовольнити християнське на-
селення Відня» [4, с. 211], проти Бернгарді розпо-
чинають судовий процес і як наслідок таких дій 
скеровують до уряду протест. Тайкома висловлю-
ється думка, що євреїв слід усунути з усіх офіцій-
них посад. Бернгарді міг би запобігти цьому за-
грозливому протесту, якби прийняв пропозицію 
Ебенвальда, згідно якої професор повинен про-
голосувати на виборах на інституційну посаду 
за кандидата, на якого вкаже Ебенвальд, а не за 
висококваліфікованого єврея доктора Венгера. 
Вибір Бернгарда розцінювався як акцентування 
на «антикатолицькій точці зору».

Коли цей сфальсифікований випадок з’явля-
ється у вечірніх газетах, професор Бернгарді 
йде у відставку з поста директора. Деякі свідки 
роблять неправдиві свідчення під час суду. Але 
священик і кілька друзів, які як і Бернгарді є єв-
реями, кажуть правду. Професора Бернгарді за-
суджують до двох місяців тюремного ув’язнення 
через «злочин проти релігії». Конкуренти Берн-
гарді цим процесом нашкодили лише собі, тому 
що гро-мадськість тепер вважає директора «Елі-
забетінума» «мучеником». Навіть обережна лібе-
ральна преса позначає його як «політичну жертву 
канцелярської діяльності, свого роду медичний 
Дрейфус» [4, с. 745]. Студенти вітали його оплес-
ками після звільнення, а коли він повернувся до-
дому, то знайшов багато листів у своїй поштовій 
скриньці. Йому писали, що він вчинив правильно. 
Він також дізнається, що медсестра Людмила ви-
знала, що свідчила неправдиво. Друзі Бернгарді 
просять, щоб він почав другий судовий процес, 
щоб вимагати перегляду справи. Він відхиляє це 
прохання, тому що вважає: «Усі розумні люди зна-
ють, що я сидів невинно» [4, с. 815].
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А. Шніцлер свідомо піднімає єврейське пи-

тання і ретельно розглядає антисемітські настрої 
тодішньої Австрії як з соціальної, так і психоло-
гічної точки зору. Зрозуміло, що його, єврея за 
національністю, ця проблема не могла не ціка-
вити. Герой його драми хотів дати дівчині лише 
кілька щасливих останніх годин і «забезпечити 
щасливе вмирання» [4, с. 696]. Саме тому це роз-
цінили як «злочин проти релігії». Колеги і син 
Бернгарді хотіли представити цей випадок як 
втрату працездатності, щоб відразу зайняти міс-
це директора. Супротивникам не сподобалося, 
що у єврея була висока позиція у лікарні, яку 
він здобув важкою працею і професійним вмін-
ням. Крім того, професор уже давно інтегру-
вався у суспільство завдяки своїм досягненням 
і впливові. Конкуренти перетворили дрібницю 
на велику справу і таким чином погіршили ре-
путацію Бернгарді. Йому довелося боротися з ан-
тисемітськими тенденціями, нетолерантністю. 
Однак у той же час він був змушений зіткнутися 
з боротьбою з клінічними інтригами чоловіків 
у лікарських халатах. У цьому контексті ми до-
ходимо висновку: драма А. Шніцлера «Професор 
Бернгарді» показує приклади не тільки силових 
механізмів, а й політичних механізмів, які мо-
жуть з них розвиватися.

Й. Стрелка стверджує, що А. Шніцлер «вва-
жається вишуканим, чуйним оповідачем віден-
ського суспільства на рубежі століть, яке над-
звичайно любить різноманітні задоволення» 
і «поступається чоловічій власності» [8, с. 5]. 
Цими словами легко пояснити те, що А. Шніцлер 
у своїх творах виступає цілком на боці чоловіка 
і ототожнює себе частково зі своїми персонажа-
ми. Індивідуальний образ у всіх його характер-
них рисах завжди становить основу його творів.

Виняткова деталізація характерна і для по-
вісті «Новела сну» (1926), дія якої розгортається 
поміж соціальними і людськими катаклізмами. 
Персонажі – картонні, які нагадують театр ті-
ней. Монолог веде автор, він відтворює побачене 
внутрішнім зором, намагаючись вкласти у вуста 
героїв – Альбертіни та Фрідоліна – «вказівки» 
як діяти. За рахунок цього відчувається певна 
схематичність, шаблонність, що у свою чергу зу-
мовлено відсутністю позиції щодо одного, вираз-
но змальованого образу. Натомість центральне 
місце відведено ідеї. Варто додати, що це було 
своєрідне художнє втілення визначальних засад 
теорії сновидінь З. Фройда.

У повісті зображено шлюб Фрідоліна і Альбер-
тіни. Головні дійові особи живуть зі своєю малень-
кою донькою у Відні. Фрідолін – лікар за професі-
єю. З самого початку новели подружжя зізнається 
одне одному, що уже не раз відчували симпатію 
та потяг до інших людей. Вони навіть уявляли собі 
любовні сцени з цими людьми. «Тому що, як би 
повно вони не належали одне одному, і в думках, 
і в почуттях, вони знали обоє, що вчора подих при-
годи, свободи й небезпеки торкнувся їх не вперше. 
Несміливо, болісно, з обережною допитливістю 
намагалися вони видобути одне в одного зізна-
ння, і кожен боязко шукав у глибині душі якийсь 
випадок, хоча б найнезначніший, щоби шляхом 
щирої сповіді звільнитися від напруги й недовіри, 
які несила ставало терпіти. Альбертіна першою – 
чи, може, тому, що була не тер плячішою, м’якшою 

чи чеснішою – знайшла у собі мужність відкрито 
зізнатися» [1, с. 113].

Центральний конфлікт твору – абстрактна не-
вірність. У результаті такої поведінки з’являється 
відчуження один від одного. Це непорозуміння 
могло б означати кінець шлюбу, однак у творі 
пара знову відкриє любов один до одного. Одно-
го вечора Фрідоліна викликали на невідкладну 
допомогу. Він залишає сімейний будинок. Як 
з’ясується пізніше, цей інцидент ознаменує для 
нього початок нічного туру, повного сюрпризів. 
Спочатку він мусить засвідчити смерть пацієнта, 
потім дочка померлого зізнається йому у коханні 
до нього. Лікар однак не відповідає взаємністю 
на її почуття. Але він поки не хоче повертатися 
додому і йде гуляти. По дорозі він зустрічає юну 
повію (але статеві зносини не мають місця). Тро-
хи виведений з рівноваги, він замислено тиня-
ється нічним Віднем, містом привидів, наповне-
ним неробами і більш-менш божевільними.

В одному кафе він зустрічає свого старого 
польського приятеля. Його знайомий є хорошим 
піаністом і підробляє тут грою на піаніно. Він роз-
повідає Фрідоліну про анонімні зібрання, в яких 
також бере участь. Фрідоліна це зацікавлює. Він 
бере на прокат костюм і йде на одне з таких зі-
брань. Учасники цього «збіговиська» – чоловіки 
у масках та в чернечих вбраннях і жінки, які 
«стояли тут нерухомо, всі з темними вуалями до-
вкруж голови, лоба і потилиці, чорні мереживні 
маски над обличчям, але окрім того зовсім голі» 
[1, с. 139]. Тут він зустрічає завуальовану жінку, 
яка просить його покинути сторонній будинок, 
тому що він незнайомець, і якщо хтось дізнається 
про це, його можуть покарати. Не зважаючи на 
ці застереження, герой залишається, однак його 
доволі швидко викривають і хочуть за це пока-
рати. Таємнича жінка рятує його і дає покарати 
себе замість нього.

Усі ці події, сповнені цікавості, але водночас 
і неприємних моментів тривають майже до само-
го ранку. Як у сні лікар переходить від однієї си-
туації в іншу. Зовні з ним нічого не відбувається, 
але він розуміє, що світ втратив здоровий глузд, 
будь-яке відношення до реальності. Повернув-
шись додому, Фрідолін розбудив дружину, якій 
у цей час снився сон. У цьому сні вона зрадила 
свого чоловіка, а він, хоч і знав про невірність 
своєї дружини, вбив себе з любові і відданості їй. 
Їй не було шкода його, вона сміялася і глузувала 
з нього. На ранок цей сон переходить у реаль-
ність, плутанина ще більше посилюється, коли 
лікар намагається знайти пояснення подіям ми-
нулої ночі.

У повісті сон постає дійсністю і навпаки. Звід-
си – передчуття, що Фрідолін ось-ось прокинеть-
ся від кошмару, а Альбертіна, переказуючи свій 
сон, прикриє ним правду. Герой А. Шніцлера 
безпорадно шукає нитку Аріадни в лабірин-
ті сну. Він не може контролювати дію, не може 
втрутитися у власну круговерть нічної фантазії. 
Це зумовлено тим, що в повісті все побудовано 
на контрасті. А. Шніцлер майстерно плете інтри-
гу і це викликає зацікавлення у читача. Яку ж 
мораль намагався автор закласти у свій твір? Як 
поведеться Фрідолін після всіх пертурбацій, че-
рез які вважав за належне провести його автор? 
Зрештою з’ясовується: все було придумано лише 
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з однією метою – змусити подружжя усвідомити 
крихкість людських відносин, значення «підсві-
домого» і безперечну важливість шлюбу.

Наприкінці твору автор залишає своїх героїв, 
утім, як і на початку повісті, у просторі між сном 
і дійсністю: «Вони лежали мовчки, можливо, у лег-
кій дрімоті, близькі одне одному як ніколи досі, 
доки зі звичним вуличним гамором, з переможним 
сонячним промінням, що пробивалося крізь щіли-
ну між шторами, із дзвінким дитячим сміхом десь 
поблизу не розпочався новий день» [1, с. 174].

У цій новелі майже наскрізно присутній опо-
відач, який виявляється у третій особі однини. 
Він зближує читача з відчуттями, думками та по-
чуттями протагоніста (Фрідоліна). Таким чином 
інцидент передається читачеві саме з точки зору 
головного героя. Це підтверджує вищезазначене 
твердження, що Шніцлер орієнтується у своїх 
творах на чоловічий образ. Про почуття інших 
дійових осіб читач дізнається тільки з діалогів 
або, як у випадку з Альбертіною, опосередковано 
через сон [3, с. 638, 644, 667]. Слід також дода-
ти, що автор використовує невласне пряму мову 
та внутрішній монолог. Події охоплюють один 
день і дві ночі.

В.Ґ. Зебальд вважає, що «сон служить засобом 
пізнання, тому що у ньому відчуваються прихо-
вані відчуття» [7, с. 127]. Саме так усвідомлює 
Альбертіна уві сні, що її стосунки з Фрідоліном 
знаходяться під загрозою через численні при-
страсні спокуси повсякденного життя. Ця не-
безпека виражається не тільки в переживаннях 
Фрідоліна, а й посилюється сном Альбертіни. 
В.Г. Зебальд стверджує, що «уві сні підсвідомість 
розпізнає те, що залишається непоміченим, коли 
людина не спить» [7, с. 129].

«Новела сну» – це результат багаторічного за-
няття А. Шніцлера психоаналізом. З його допо-
могою він може аналізувати людей і зображати 
їх у відносинах з іншими. Існування підсвідомос-
ті також має велике значення для австрійського 
автора. За допомогою цієї екстрасенсорної моделі 
він відкрив шлях до абсолютно невідомих нових 
поглядів свого часу. У своїх творах він розглядає 
рольові відносини між людьми, але особливо між 
чоловіками і жінками. На митця в основному 
вплинула інтерпретація сновидінь З. Фройда, 
який також жив і працював у цей час і вважа-
ється основоположником психоаналізу. Шніцлер 

використав теорію Фройда в аналізованій пові-
сті, у новелі «Лейтенант Ґустль», повісті «Панян-
ка Ельза». Б. Урбан підкреслює, що Фройд «діє 
як психолог і вчений-медик, у той час як Шніц-
лер робить це на літературному рівні» [9, с. 212].

Образ лікаря присутній майже у всіх творах 
А. Шніцлера, однак не завжди є головним ге-
роєм, проте легко розпізнати, наскільки тісно 
письменник пов’язаний з цією професією. Це 
засвідчують окрім аналізованих творів оповіда-
ння «Смерть холостяка», новели «Вмирання», 
«Прощання», «Син. Із записок лікаря», роман 
«Пані Берта Ґарлан» та інші. Ці твори, поза сум-
нівом, належать людині, чиї спостереження за 
життям потверджені багатою науковою і лікар-
ською практикою. Очевидно, саме з цієї причини 
А. Шніцлер не обмежився нату¬ралістичним від-
творенням життєвих обставин. Він часто пропо-
нував сміливі, неоднозначні і навіть провокацій-
ні шляхи розв’язання «натуралістичних» питань 
генетичного характеру, впливу на людину се-
редовища й оточення (новели «Син», «Багатсво», 
«Вмирання»), темпераменту (новела «Наречена») 
[детальніше див.: 2, с. 45–86]. Чинник спадковос-
ті і виховання, ідея соціального детермінізму, 
вплив середовища, тобто все те, що поширював 
натуралізм, у загальному підсумку підпорядко-
вувалося одному – психології. Інтерпретуючи 
проблему особистої несвободи і залежності лю-
дини від обставин, А. Шніцлер спирався не на 
біологічні чинники, а на експериментальну базу 
різних природничо-наукових знань. Вони на той 
час набували статусу наукових засад, зосібно, 
психології, психіатрії, психоаналізу.

Висновки і пропозиції. Психоаналітичні 
мотиви та психологічні прийоми у творчості ав-
стрійського письменника дозволили розкрити 
нові форми художнього бачення, принципи ху-
дожнього пізнання дійсності, особливості творчо-
го методу Шніцлера-прозаїка. Звернення у тво-
рах до глибин психології в основному склалося 
під дією історичних змін у суспільстві, науці, 
культурі Австрії на межі ХІХ–ХХ ст., а також 
життєвого і професійного досвіду Шніцлера.

Авторська позиція, співчутливе ставлення 
до героїв виражається у Шніцлера через худож-
ні деталі та мотиви, найбільш значимим серед 
яких є мотив професії, безпосередньо пов’язаний 
з лікарською професією А. Шніцлера.
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ШЛЯХИ ТА ПРИЧИНИ ІНТЕГРАЦІЇ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНУ НІМЕЦЬКУ МОВУ
Анотація. У статті досліджено запозичення у сучасній німецькій мові, обґрунтовано значення процесів 
інтеграції, трансформації, адаптації англіцизмів та впливу англійської мови на різних етапах розвитку 
німецької. Розглянуто актуальні причини запозичень та їхню здат-ність інтегруватися в сучасну німець-
ку мову, її різноманітність шляхів сприйняття іноземної лексики та особливості їх адаптації до „основної 
системи“ німецької мови. Проаналізовано основні шляхи інтеграції англіцизмів і виявлено способи про-
никнення їх у лексичну систему німецької мови. Зроблено висновок, що засвоєння іншомовної лексики є 
складним багаторівневим процесом, що відбувається на різних рівнях мовної системи. Серед них – лекси-
ко-семантичний і словотвірний рівні становлять вищі ступені асиміляції лексичних запозичень, підґрун-
тя яких складає освоєність запозичень на графічному, фонетичному та морфемному рівнях.
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WAYS AND CAUSES OF ANGLICISMS INTEGRATION  
INTO MODERN GERMAN LANGUAGE

Summary. The article deals with the borrowings in modern German language, substantiates the importance 
of the processes of integration, transformation, adaptation of anglicisms and the influence of English at differ-
ent stages of the development of the German language. The influence of English on the gradual formation and 
development of the German lexical system was investigated and it was confirmed that not all borrowings were 
assimilated to the German norms, but only those that were effectively used in linguistic communication. It is 
found that the increasing use of Anglo-American words and phrases is changing the German language faster 
and more comprehensively than Latin and French in previous centuries. Topical reasons for borrowings and 
their ability to integrate into modern German are considered. Various ways of perception of foreign vocabulary 
and the peculiarities of their adaptation to the "main system" of German are considered. The main ways of 
integrating anglicisms are analyzed and the ways of their penetration into the lexical system of the German 
language are revealed. It is investigated why so many English borrowings have found their way into modern 
German and have shown the advantages of integrating English concepts into German, and hence, the foreign 
language borrowed in its phonemic, spelling and morphological features. The influence of English on modern 
German is recognized as one of the strongest and in the commonly used vocabulary it is the most noticeable 
of all directions. Different parts of the language develop at different speed. The vocabulary (lexicon) is devel-
oping most rapidly, whereas such spheres as phonology and morphology are developing much more slowly. 
It is proved that modern borrowings are characterized by the fact that they are very easy to integrate into 
modern German since anglicisms, in contrast to German lexemes, practically do not change their form due to 
the belonging of English to analytical languages. We make the conclusion that mastering a foreign language 
vocabulary is a complex multilevel process that occurs at different levels of the language system. Among them 
lexico-semantic and word-building levels are higher degrees of assimilation of lexical borrowings, the basis 
of which is the development of borrowings at the graphic, phonetic and morphemic levels. And the process of 
English borrowings integration into modern German takes place almost automatically.
Keywords: anglicisms, borrowings, the process of integration, assimilation, adaptation, modern German 
language.

Постановка проблеми. Через різноманіт-
ні зв’язки між носіями мови, безпосеред-

ні культурні відносини, міжнародну співпрацю 
виникає мовна асиміляція, мовні контакти, вза-
ємовплив мов і, як наслідок, відбувається процес 
запозичення. Упродовж століть німецька мова 
зазнавала впливу інших мов, збагачувалася ін-
шими словами, змінювалася, позаяк активно 
абсорбувала елементи інших мов. Іншомовна 
лексика зберігала свої фонетичні, орфографічні 
та морфологічні ознаки. Іншомовні слова, своєю 
чергою, збагачують німецьку мову, розширюючи 
таким способом її лексичний склад.

Найбільший вплив мали латинська, грець-
ка та французька мови, а з другої половини  
XX століття німецька мова перебуває під значним 
впливом англійської, правильніше було б навіть 
сказати її американського варіанта. Зростаюче 

використання англо-американських слів і фраз 
змінює німецьку мову швидше і всебічніше, ніж 
латинська та французька в попередні століття. 
Слід сказати про вплив англійської мови на пое-
тапне формування і розвиток німецької лексичної 
системи. Хоча вплив англійської мови сильний, 
проте не всі запозичення асимілюються до норм 
німецької, а лише ті, які ефективно використо-
вуються у мовному спілкуванні. Іноземні слова 
та фрази автоматично не проникають у німецьку 
мову і, всупереч думкам деяких мовних крити-
ків, не є результатом злісних намірів англійської, 
французької та інших носіїв мови. Навпаки, нім-
ці самі підбирають іншомовні елементи й актив-
но використовують їх у власному мовленні. Як 
стверджує Мунске, “вплив“ англійської мови на 
німецьку є насправді „[...] притягуванням іншо-
мовного та аж ніяк не нав’язуванням“ [12, с. 562].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблема англомовних запозичень в сучасній 
німецькій мові є дуже актуальною. Цій проблемі 
присвячено багато праць англійських, німець-
ких, українських, російських авторів. Серед най-
активніших дослідників, які досліджували зміни 
німецької лексики під впливом англійської мови 
й особливості адаптації англіцизмів у німець-
кій мові на сучасному етапі, є М. Альтлайтнер, 
Л. Бірман, С. Бурмасова, В. Котвицька, Л. Лісо-
губ, А. Міщенко, Л. Тілеман, К. Шерер, В. Янґ 
та інші. У зв’язку із розширенням ареалу англій-
ської мови, на думку німецьких науковців та до-
слідників Г. Мунске, Р. Траутманна, К. Геллера, 
Е. Айхлера, М. Ленерта, її впливу на німецьку 
мову важко було уникнути. Динамічний розви-
ток науки і техніки в США і, водночас, передове 
місце англійської мови у міжнародному спілку-
ванні сприяли процесу інтеграції англіцизмів 
у німецьку мову. Англійська мова є однією із 
найважливіших мов у науковій та електронній 
комунікації, економічній співпраці, рекламній 
діяльності й транспортному сполученні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Німецька мова запозичує 
слова та фрази з інших мов, її елементи часто 
містять певні характеристики, що ідентифікують 
їх як іноземні. З плином часу вони адаптуються 
до структур і правил мови прийому. Цей процес 
асиміляції називається інтеграцією (Integration). 
З іншого боку, Д. Шютте вважає, що іноземні сло-
ва адаптовуються до іншої мови настільки швид-
ко, що займають досить щільне місце в мові, тоб-
то вважаються інтегрованими [18, с. 28]. 

Але навіть мова, абсорбуючи іншомовні сло-
ва, не залишається незмінною, адже певні від-
мінні ознаки іноземної мови поступово спри-
чиняють утворення нових структур. У цьому 
випадку можна говорити про трансференцію 
(Transferenz). Ці два явища, інтеграція та транс-
ференція (Integration, Transferenz), узагальнено 
під терміном інтерференція (Interferenz). Якщо 
Transferenz означає „перенесення елементів, 
особливостей і правил однієї мови в іншу“, то ін-
теграцію Г. Мунске розуміє як „втручання мови 
одержувача у передання елементів, особливос-
тей та правил“ [12, с. 563].

Однак П. Айзенберг передусім дивиться на 
здатність запозичень інтегруватися в німецьку 
мову загалом. Тобто він має на увазі повну адап-
тацію запозичень до „основної системи“ німець-
кої мови, завдяки чому інтеграція відбувається 
в обох напрямах: обидві мови „інтегруються“ 
[6, с. 184]. Отже, між інтегрованими та неінтегро-
ваними словами немає чіткої межі, найімовірні-
ше, процес інтеграції слід розуміти як масштаб, 
за яким запозичення можуть розглядатися як 
процес асиміляції [15, с. 84].

Мета статті – розглянути особливості впливу 
англомовних запозичень на німецьку мову, до-
слідити причини та шляхи інтеграції англіциз-
мів у сучасну німецьку мову.

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня впливу англійської мови на сучасну німець-
ку є одним із пріоритетних напрямів філологіч-
них студій, тоді як деякі бачать лише негативні 
аспекти англіцизмів, інші, особливо лінгвісти, 
намагаються об’єктивно та науково дослідити 

новішу хвилю англіцизмів, поставити їх у пер-
спективу та порівняти їх із минулими фазами 
впливу іноземних мов. Особливої значущості для 
філологів набуває не так квантитативно-квалі-
тативний склад аналізованої іншомовної лекси-
ки, як лінгвістичні шляхи її запозичення.

Під англіцизмами ми розуміємо спосіб ви-
раження або значення з англійської мови, яке 
проникає в іншу мову. Це стосується абсолютно 
всіх сфер мовної системи (мовлення, синтаксису, 
семантики та лексики), сфери вживання мови 
та мовного рівня (мова науки, загальновживана 
мова, сленг тощо).

Великий німецький письменник Ф. Шиллер 
зазначав: “Мова є дзеркалом нації; коли ми ди-
вимось у це дзеркало, перед нами постає вели-
кий образ нас самих“ [17, с. 199].

Появилася мова з початку існування людства, 
завдяки чому її суть відкривалася у постійному 
пристосуванні до комунікативних і пізнаваль-
них потреб мовних спільнот. У процесі дальшо-
го становлення мови кожна нація не існувала 
сама собою, а взаємодіяла з іншими, переймаю-
чи культури одна одної звичаї, та традиції. Од-
ночасно це призвело до запозичення іншомовної 
лексики [5, с. 163–177].

Форми іншомовної лексики в сучасній німець-
кій мові вказують на лексику, яка повністю відпо-
відає мовній системі і яка сприймається мовними 
учасниками не більш як іншомовна, хоча вважа-
ється одночасно німецькою. Чітке визначення 
форми мови дає Вільгельм фон Гумбольдт: “По-
стійне і однакове у діяльності духу, спрямованої 
на те, щоб зробити артикуляційний звук здатним 
для вираження думки, взяте у всій сукупності 
своїх зв’язків і систематичності, і складає форму 
мови” [9, с. 324–340]. Форма кожної мови є непо-
вторно індивідуальним утворенням, хоча у своїх 
істотних рисах вона і схожа до всіх інших мов. 
Можна дати визначення форми мови, але не мож-
на дати визначення форми окремої конкретної 
мови, її внутрішньої форми, тому що “визначення 
форми мови представляється науковою абстрак-
цією”. Він розрізняє “внутрішню форму мови” як 
глибинний принцип її походження, як своєрід-
ність мовної структури, і “зовнішню форму мови” 
(звукову, граматичну і т.д.), у якій виявляється 
і втілюється внутрішня форма. А відбувається це 
також шляхом запозичення. 

Поняття форми відкриває досліднику шлях 
до пізнання таємниць мови, до з’ясування її сут-
ності. Незважаючи на цей шлях, він неодмінно 
упустить безліч моментів. І вони залишаться не-
вивченими. Незрозумілими залишаться багато 
фактів, а окремі із них будуть ізольовані саме 
там, де в дійсності між ними є живий зв’язок 
[8, с. 40–43].

Англіцизми є запозиченнями із усіх різно-
видів англійської мови – американсько-англій-
ської, британсько-англійської, африкансько-аме-
рикансько-англійської та ямайсько-англійської 
[19, с. 24]. Виходячи із сьогоднішньої потреби 
англо-американізмів, вважаються такі вимо-
ги більш ніж справедливими. При цьому, це не 
тільки багатство лексики, а й різноманітність 
шляхів запозичення, які роблять подібні явища 
нашого часу такими цікавими для лінгвістики 
й культури мови.
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багато англійських запозичень віднайшли свій 
шлях проникнення в сучасну німецьку мову. 
Ймовірно тому, що як англійська, так і німецька 
мови, належать до групи германських, а, отже, 
мають спільне походження і високий ступінь 
спорідненості, який виражається в граматиці 
та лексиці обидвох мов. А це полегшує вивчення 
англійської мови як іноземної, і має, беззапере-
чно, переваги для інтеграції англійських понять 
в німецьку мову.

Іншомовна лексика запозичувалася у сукуп-
ності її фонематичних, орфографічних і морфо-
логічних особливостей. Зокрема на запозичення 
лексики впливають як позамовні (екстралінгвіс-
тичні), так і мовні (внутрішньолінгвістичні) фак-
тори [1, с. 85–86].

М. Ленерт причиною запозичень іншомовної 
лексики вважає:

– запозичення денотату, особливо помітний 
вплив латинської мови;

– культурні та наукові зв’язки, що завжди вели 
до запозичень. Таким чином, християнізація за-
провадила латинську і грецьку лексику (Altar – 
алтар, Messe – меса, predigen – проповідувати);

– літературні запозичення. У літературних 
джерелах трапляється така лексика, яка не мала 
жодних еквівалентів у німецькому писемництві;

– верховенство грецької та латинської мов. 
В епоху Відродження гре-цька й латинська вва-
жалися мовами тогочасної науки [10, с. 8–88].

Актуальні причини запозичень англіцизмів 
на сучасному етапі розвитку німецької мови ха-
рактеризують Н. Дашко та В. Лопушанський 
у посібнику „Англіцизми в сучасній мові“, на-
голошуючи на тому, що саме процес глобаліза-
ції значно посилив економічний, політичний 
та культурний вплив США, а водночас й англій-
ської мови на інші країни. Як наслідок, англій-
ська мова стала модною. Тому найголовнішою 
причиною запозичення на сучасному етапі, на 
їхню думку, є не потреба у позначенні нових 
понять, а мода, яка призведе не до збагачення 
мови, а, навпаки, до її занепаду [3, с. 12–13].

Дослідження англо-американського впливу 
на сучасну німецьку мову є “важливішим і по-
трібнішим із всіх напрямів“, зазначає Е. Ляйзі 
[11, с. 49–50]. При цьому він мав на увазі не тіль-
ки збагачення лексики, але й різноманітність 
шляхів сприйняття чужоземної лексики, прояви 
якої особливо цікавими є сьогодні для лінгвісти-
ки і культури мови. Йдеться про те, чи не існує 
небезпека очуження німецької лексики через за-
позичення англо-американізмів?

Вплив, англійської мови на сучасну німецьку 
мову у сфері лексики без сумніву,найсильніший. Як 
показують результати різноманітних досліджень, 
щодо усної і писемної мови найчастіше використо-
вуються видимі запозичення (евідентні), у складі 
яких усі ті мовні явища, що перебувають під „ви-
димим“ впливом англійської мови або прямо запо-
зичені з неї (Sport, Handy, Video-Camera, Freestyle). 
Приховані запозичення (латентні) є менш помітни-
ми й не так сильно впливають на німецьку мову. 
Це стосується запозичення слова (Lehnbedeutung), 
коли з англійської мови переходить тільки значен-
ня слова, позаяк сама форма або існує в німецькій 
мові, або перейшла давно і асимілювалася, проте 

його значення в цих мовах відрізняються (слово 
realisieren, яке існує в німецькі мові давно, проте те-
пер отримало ще одне значення – etwas erkennen, 
запозичене з англійської мови) [7, с. 222].

У сучасній німецькій мові спостерігаємо також 
пряме і непряме (опосередковане) запозичення. 
Прямі запозичення пов’язані із запозиченням 
з предметом. Здебільшого запозичуються короткі 
слова, які легко вимовити (Job, Fan, Hit, Song), 
це, так би мовити,мовна економія. Багато цих 
слів утворюють складені іменники (Partylook, 
Fanclub). А коли слово потрапило в мову через 
мову-посередник, йдеться про непряме запози-
чення (слова Festival, Meeting прийшли з англій-
ської мови через російську).

Процес інтеграції англомовних запозичень 
в сучасну німецьку мову відбувається на різних 
рівнях мовної системи: фонологічному (фонетична 
адаптація, орфографічна адаптація) та морфосин-
таксичному (для іменників – рід та множина, для 
прикметників – флективні форми для атрибутив-
ного вживання, для дієслів – флективні форми ді-
єприкметника ІІ). Найчастіше частіше запозиче-
ною частиною мови є іменник, крім того, він має 
найбільше труднощів при перекладі німецькою 
мовою, позаяк зазнає більше морфологічних мо-
дифікацій. Це стосується визначення роду й утво-
рення множини (у німецькій мові, на відміну від 
англійської, іменник має три категорії: рід, число, 
відмінок – home – das Haus, homes – die Häuser).

Англіцизмам відкрито безліч шляхів для ін-
теграції у сучасну німецьку мову. Розглянемо де-
які з них детальніше:

1. Фонологічна інтеграція. Німецька мова має 
фіксований основний інвентар звуків, що скла-
дається з приголосних і голосних. Іноземні слова 
часто приносять із собою дивні звуки – звуки, яких 
немає в німецькій фонетичній інвентаризації. 
Процес інтеграції проходить тоді успішно, коли 
нова вимова стає загальною. Також можуть бути 
перехідні фази, якщо в слові, що містить кілька 
іноземних фонем, не всі ці фонеми інтегруються 
одночасно і відбувається часткова інтеграція.

Причини, чому звуки інтегруються замість 
того, щоб зберігати свою іноземну вимову, різно-
манітні та численні. Д. Нюблінг пояснює це тим, 
що „запозичені фонеми [...] не такі стабільні, як 
нативні фонеми,саме тому їх часто замінюють 
(підміняють)“ [14, с. 136].

2. Морфологічна інтеграція. Нюблінг розріз-
няє морфологію флексії та морфологію словотво-
рення. Морфологія флексії означає приналеж-
ність словоформ до „парадигм флексії“ та декліна-
цію або сполучення слів за певними формальни-
ми критеріями, такими, як відмінок і число, тоді 
як морфологія словотворення стосується зв’язку 
лексеми з іншими лексемами або афіксами для 
утворення нових слів [6, с. 150–151]. Лексичні за-
позичення з інших мов повинні адаптуватися до 
їх морфології, перш ніж вживатися у німецьких 
реченнях. Для іменників це означає, що їм слід 
надати стать (чоловічий, жіночий чи жодний рід) 
та форму множини. Морфологічна інтеграція 
прикметників означає, що, як і німецькі прикмет-
ники, вони мають відповідні форми словосполу-
чення за числом, родом і відмінками. Дієслова ін-
тегровані, якщо їх можна сполучити як рідні, так 
і давно інтегровані дієслова.
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лише окремі слова, а й елементи словотворення. 
Це відбувається, коли елементи прикметника 
(наприклад, префікси або суфікси, запозичені з 
інших мов) стають продуктивними в німецькій 
мові та слугують для утворення нових слів. По-
зивне словотворення означає поєднання запо-
зичених елементів або з іншими запозиченими 
елементами, або з рідними елементами для утво-
рення нових слів у німецькій мові.

3. Графематична інтеграція. Усі природні 
мови спочатку існують як розмовні, і лише пізні-
ше приймають письмову форму. Мунске розрізняє 
два типи графематичної інтеграції, яку він на-
зиває „графічною“ та „графемічною“. У першому 
випадку іноземне слово залишається фонологічно 
незмінним при інтеграції до німецької мови, але 
адаптоване до правил написання німецької мови 
з використанням німецьких графем. У другому 
випадку графематична інтеграція є результатом 
одночасної фонологічної адаптації до правил ви-
мови німецької мови [12, с. 583].

Отже, Айзенберг, як уже зазначалося, гово-
рить про інтеграцію запозичень у мовну систему 
загалом, а Мунске розглядає питання запозичень 
з іншого погляду, тобто говорить про можливість 
різних підсистем у межах німецької мови. Згідно 
з цією теорією, англомовні запозичення не засво-
юється у цілісній мовній системі, а у чітко встанов-
лених периферійних системах, спеціально розро-
блених для іноземних слів. Щоб це дослідити він 
задається питанням, як і в якій мірі запозичення, 
з фонологічної, графематичної або морфологічної 
точки зору, залишаються сторонніми предметами 
в межах німецької мови завдяки їхнім специфіч-
ним (для мови) властивостям і разом з іншими 
подібними запозиченнями утворюють окремі гру-
пи, відокремлені від спадкової лексики [13, с. 48]. 
Зважаючи на це, він також вважає, що перифе-
рійні елементи є структурними змінами в німець-
кій мові, тому було б обґрунтовано називати ні-
мецьку мову „змішаною мовою“. Він підкреслює, 
що термін „змішана мова“ є нейтральним і його 
не слід розглядати як „оцінку“, а скоріше „описом 
та характеристикою“ [13, с. 49].

Вплив англійської мови на синтаксис, порів-
няно з лексикою чи фонетикою, є менш помітним. 
Він стосується порядку слів у реченні (Ich habe 
ein interessantes Buch heute gelesen), приймен-

ників (in 2019), ступенів порівняння (Der Berg 
wurde höher und höher), сталих зворотів (im Eifer 
des Moments замість im Eifer des Geschehens). 
Граматика є найбільш резистентною до іншомов-
них впливів, тому зміни в ній потребують вели-
кого проміжку часу.

Можна стверджувати, що процес інтеграції 
англомовних запозичень здійснюється нерівно-
мірно в різних сферах функціонування мови: 
в розмовній мові, діалектах, мові засобів масової 
комунікації і реклами [19, с. 145]. Особливо поси-
лився він ще з 50-х рр. минулого століття в аме-
риканській молодіжній та музичній культурі 
й триває досі. Однак провідним шляхом інтегра-
ції англіцизмів у німецьку мову залишаються 
засоби масової інформації. Порівняно з іншими 
мовами, частина англійських запозичень в ні-
мецькій мові набагато більша, і на сьогоднішній 
день кількість англіцизмів у сучасній німецькій 
становить від 3500 до 5000 слів [16, с. 98].

Висновки і пропозиції. Прискорений про-
цес запозичень, швидка інтеграція англіцизмів 
сьогодні дуже часто призводить як до змін літе-
ратурних норм, так і до порушень у писемному 
та публічному мовленні. Результатом таких про-
цесів сучасних запозичень є те, що вони дуже 
легко інтегруються в сучасну німецьку мову і їх 
швидко можна помітити, позаяк англіцизми, на 
відміну від німецьких лексем, практично не 
змінюють своєї форми,з огляду на належність 
англійської мови до аналітичних. Тому швидко 
адаптовуються саме ті англіцизми, які мають 
подібні структури, а, отже, процес інтеграції ан-
гломовних запозичень в сучасну німецьку мову 
відбувається майже автоматично. 

Вплив англійської мови на сучасну німецьку 
є, без сумніву, у загальновживаній лексиці най-
помітніший. Різні частини мови розвиваються 
з різною швидкістю. Лексика (лексикон) розвива-
ється найшвидше, тоді як такі сфери, як фоноло-
гія та морфологія, – набагато повільніше. Проте 
не всі запозичення з англійської мови змінюють 
німецьку лексику. Щоразу кількість лінгвістич-
них досліджень розглядає мову у відношенні до 
когнітивних, історико-культурних і соціальних 
факторів. Можна стверджувати, що в сучасному 
мовознавстві на першому плані стоять проблеми, 
пов’язані з живим функціонуванням мови, з її 
роллю в побудові картини світу.
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ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ  
У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація. У статті розглянуто основні онлайн платформи, подано характеристику чатів, дискусійних 
платформ та веблогів, розкрито основні особливості онлайн-комунікації та вказано на її переваги у фор-
муванні комунікативної компетенції студентів у читанні, аудіюванні та писемному мовленні, окреслено 
основні шляхи розвитку онлайн-комунікації студентів на основі використання основних онлайн плат-
форм, як ефективного способу навчання у процесі вивчення німецької мови, подана характеристика трьох 
основних комп'ютерних режимів чату, розкрито поняття онлайн-дискусії та Інтернет-форуму і вказано 
на його основні характеристики, окреслено основні функції веблогів для вдосконалення мовної і кому-
нікативної компетенції, розглянуто три категорії блогів для вивчення іноземної мови, розкрито основні 
тенденції розвитку асинхронної іншомовної комунікації.
Ключові слова: онлайн-платформа, онлайн-комунікація, дискусійний форум, чат, веблог, комунікативні 
навички, асинхронна комунікація.
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USE OF ONLINE PLATFORMS IN THE DEVELOPMENT  
OF GERMAN-LANGUAGE COMMUNICATION

Summary. This article looks at the benefits of online platforms in languages learning particularly in improv-
ing students’ writing and communication skills. Student’s learning and teacher’s teaching could be enhanced 
by technology if used appropriately. Technology could encourage more independent and active learning among 
students. A key reason for the use of technology within a learning situation is to enhance the quality of learn-
ing and teaching. Online chatting has become a primary tool for communication in our society: Facebook chat, 
google chat and others alike are fast and comfortable ways for sharing information and have become preferred 
ways of communication for most. With the rapid development of computer-mediated communication, online 
forums have become more involved in classroom settings to promote student critical thinking, knowledge con-
struction and language learning autonomy. Like other internet-based learning environments, online forums 
provide a way for maintaining communication for learners who are not able to meet face-to-face or who prefer 
logging-on at different times. Online forums are a kind of computer mediated communication which allows in-
dividual to communicate with others by posting written messages to exchange ideas. It uses asynchronous type 
of communication. As a commonly used asynchronous web-based communication tool, weblogs share some sim-
ilar features with other asynchronous communicative applications such as email, discussion forums, and web 
pages. However, weblogs possess their own unique features. One of the most significant aspects of weblogs is 
that weblogs can be viewed by anyone on the web. This viewability of weblogs by a broad audience distinguish-
es them clearly from email. Weblogs are also different from discussion forums in that they are individually or 
group owned. Weblogs can easily include hyperlinks, images and video clips while the forum mainly consists of 
plain texts or attached files. Оnline platforms have numerous benefits in foreign language learning. They can 
provide a motivating learning environment where learners can have a sense of ownership and readership. They 
can also be used to enhance student analytical and critical thinking skills, create social interactions between 
students and the instructor, students and their peers, and students and a out of class audience
Keywords: online platform, online communication, discussion forum, chat, weblog, communication skills, 
asynchronous communication.

Постановка проблеми. Онлайн-комуні-
кація розглядається як комунікативний 

вимір нових засобів інформації, які необхідно ви-
користовувати на заняттях з іноземної мови для 
ефективного засвоєння мовного матеріалу. Розгля-
даючи функції комунікації та співпраці, ми з упев-
неністю можемо сказати, що їх можуть виконувати 
Чати, Електронні адреси, Дискусійні форуми, Бло-
ги та Вікіпедії. Використання різних онлайн-плат-
форм призводить до розширення можливостей 
у комунікативному просторі. Саме такі інструмен-
ти комунікації спонукають до спілкування, пробу-
джують інтерес до вивчення іноземної мови.

У методиці викладання іноземних мов процес 
Онлайн-комунікації розглядається не як шлях до 
досягнення цілей, а як одна із цілей. Існує безліч 
різ-них можливостей для вдосконалення мовних 

знань та розвитку комунікативної компетенції із 
залученням комп’ютерних технологій та Інтер-
нет-ресурсів. Комп'ютерно-опосередкована ко-
мунікація розширює такі можливості, адже сту-
денти встановлюють контакти із носіями мови 
та сам процес комунікації виходить за межі на-
вчального процесу.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблемою онлайн-комунікації в рамках кри-
тичного мислення займались як вітчизняні, так 
і зарубіжні вчені Пауль Р., Елдер Л., Eліот C., 
Турнбал С., Стіл Дж.Л., Мередіт К.С., Темпл Ч., 
Уолтер С., Бахарєва С., Сисоєв П. та багато інших. 
Безліч праць присвячені використанню інтернет-
ресурсів для вдосконалення комунікативних на-
вичок студентів. Серед них праці таких вчених як 
Тер-Мінасова С., Войтко С., Омельяненко Г. тощо. 
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Мета статті полягає у теоретичному обґрун-

туванні методики формування німецькомовної 
комунікативної компетенції студентів з викорис-
танням онлайн-платформ.

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
вчителі іноземної мови звикли використовувати 
онлайн-ресурси у процесі навчанні, інтеграція 
соціальних медіа все ще відносно рідкісна. Од-
нак, так як однією з ключових цілей викладання 
іноземної мови є сприяння взаємодії та спілку-
ванню, викладачів (вчителів) слід заохочувати 
розглянути можливість використання цих ін-
струментів, щоб покращити мовлення своїх учнів 
з точки зору справжнього спілкування. Розшире-
не використання віртуального навчального се-
редовища (ВНС) у вищій школі сприяло б біль-
шому залученню студентів до роботи в Інтернеті, 
а ВНС, такі як Moodle (Modular Object Oriented 
Dynamic Learning Environment), включають ба-
гато інструментів соціальних медіа, що дозво-
ляє викладачам легко включати їх у навчальну 
платформу.

Дослідження показали, що Онлайн-комуніка-
ція може:

– допомогти підвищити мотивацію студентів 
до вивчення німецької мови;

– знизити страх у подоланні мовного бар’єру;
– покращити вільне володіння німецькою мовою;
– привести до покращення міжкультурної 

компетентності та демократизації спілкування 
в групі.

Найбільш поширеними для ефективного роз-
витку Онлайн-комунікації є використання чатів, 
дискусійних платформ та веблогів на заняттях 
з німецької мови та й поза їх межами. 

Використання чатів
Перш за все, для спілкування в Інтернеті не 

потрібно бути перед комп'ютером. Студенти мо-
жуть працювати над своїми навичками в будь-
який час і в будь-якому місці. Вони мають змо-
гу розвивати свої навичками письма, читання 
та розширювати словниковий запас. Письмо 
та читання пов'язані з мовленням, тому, якщо 
розмова – найкращий метод, студенти отрима-
ють користь від чату. Чат в Інтернеті – це як імі-
тація розмови в реальному житті, за винятком 
того, що студенти заздалегідь подумають.

Сьогодні студенти можуть дійсно персона-
лізувати свою роботу в чаті. Вони надсилають 
фотографії зі свого розпорядку дня та використо-
вують їх як плацдарм для розмови. Сюди можна 
віднести фотографії обіду, місць для відпусток, 
прочитаної нової книги, всього, що передає, хто 
ця людина є, і, що змушує її говорити. Це не по-
винно бути повним абзацом. Студенти можуть 
надіслати зображення та кілька слів, які опису-
ють їх (що корисніше, ніж Instagram), або навіть 
надіслати слово чи два, про які хочуть запитати.

Онлайн-чат став основним інструментом 
для спілкування в нашому сус-пільстві: чат 
у Facebook, google чат та інші – це швидкі та зруч-
ні способи обміну інформації, які стали більш ба-
жаними у сфері комунікації.

Існує три основні комп'ютерні режими чату: 
текст, аудіо та відео. Най-більш поширеним 
в освіті до цих пір було текстове спілкування. 
У зв’язку з більш широким доступом до швид-
ших зв’язків, як аудіо, так і відеоконференції, 

безумовно, стають потужними інструментами ви-
вчення іноземної мови.

Чат може сприяти різним типам взаємодій:
– студент – студент (для поглиблення обміну 

досвідом, поглядів, способів життя, культурних 
традицій та звичаїв та корекції однолітків);

– студент – викладач (для надання індивіду-
альної чи групової допомоги та настанов, а та-
кож для сприяння одноліткам або самокорекції);

– студент – експерт (відкривати контакт із зо-
внішнім світом, заохочувати обговорення реаль-
них ситуацій із професіоналами та розширюва-
ти кругозір за допомогою кваліфікованих знань 
та ноу-хау);

– студент – онлайн-ресурс (для заохочення 
своєчасного аналізу та обговорення матеріалів, 
доступних в Інтернеті).

Оскільки чат можна використовувати групами, 
він заохочує спільне навчання та командну роботу 
і допомагає розвивати групові навички. У той час 
як студенти працюють разом над розробкою спіль-
них проектів, вони беруть на себе більше контролю 
та відповідальності за своє навчання з акцентом 
на процес та взаємодопомогу і керівництво.

Використання дискусійних платформ
Шері Кіпр зазначає, що інтернет-форум також 

відомий як дошка повідомлень, група обговорень 
в Інтернеті, дошка оголошень або веб-форум. Він 
відрізняється від блогу. Інтернет-форум – це 
область обговорення на веб-сайті, де студенти 
можуть розміщувати дискусії, читати та відпо-
відати на повідомлення інших членів форуму. 
Форум може обертатися навколо будь-якої теми 
в інтернет-спільноті [1].

Сміт вважає, що добре структурована та відпо-
відним чином полегшена онлайн-дискусія може 
забезпечити навчальне середовище, що дозволяє 
негайно застосувати нову інформацію до особис-
того та професійного життя студентів. Крім того, 
інтернет-форуми є більш гнучкими в порівнянні 
з спілкуванням віч-на-віч, оскільки вони дають 
час на роздуми та дозволяють як студентам-
інтровертам, так і екстравертам брати участь 
в онлайн-дискусіях [5].

Є багато характеристик хорошого онлайн-фо-
руму. Мартін виділив сім елементів хорошого 
онлайн-форуму [3] . Серед них є:

–  участь студентів;
– зусилля учнів;
– залучення навчальних групи;
– обговорення структури;
– виконуючий доручення;
– використання власного досвід у постановці 

питань та сценаріїв;
– зв'язок дискусії з цілями курсу.
Цін Лі у своєму дослідженні визнала дев'ять 

характеристик хорошого онлайн-форуму [4].  
Серед них є:

– дружнє, відкрите середовище;
– створення автентичних завдань до тем;
– орієнтовані на студентів інструкції;
– конструктивні відгуки та пропозиції студентів;
– переживання й розмірковування студентів 

від використання поточної дискусії;
– сприяння викладачів співпраці та форму-

ванню знань;
– заохочування до діалогу та посилання на 

інші публікації студентів;
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– використання гумору для мотивації;
– використання смайликів для передачі ідеї 

та почуттів.
Інтернет-форум є ідеальним місцем для роз-

міщення навчальної спільноти та її навчальних 
об’єктів на одній сторінці. Для того, щоб запропо-
нувати успішний дискусійний форум, викладачі 
повинні бути повністю кваліфіковані у практич-
ному використанні сайтів та вміти взаємодіяти 
з ними, вірячи у їхню актуальність та користь для 
студентів та готові проводити присвячений час 
щотижня на дискусійному форумі із студентами.

Інтернет-форуми можуть запропонувати ви-
кладачам (вчителям) покра-щити якість мовних 
навичок своїх студентів (учнів).

Використання веблогів
Будучи асинхронним інструментом комуніка-

ції, Веблоги (Weblogs) ма-ють деякі подібні функ-
ції з іншими асинхронними комунікативними 
програмами, такими як електронна пошта, дис-
кусійні форуми та веб-сторінки. Однак веблоги 
мають свої унікальні особливості.

Одним з найбільш важливих аспектів ве-
блогів є те, що їх може переглядати будь-хто 
в Інтернеті. Веблоги послуговуються широкою  
аудиторією і це відрізняє їх чітко від електронної 
пошти. Веблоги також відрізняються від диску-
сійних форумів тим, що вони є індивідуальними 
або груповими. Веблоги можуть легко включати 
гіперпосилання, зображення та відеокліпи, а фо-
рум в основному складається з простих текстів 
або вкладених файлів.

Веблоги по-різному використовувались на 
багатьох заняттях з іноземної мови. Можна зро-
бити різні класифікації того, як веблоги можуть 
полегшити вивчення німецької мови.

Три категорії Кемпбелл розглядає три катего-
рії блогів для вивчення іноземної мови, виходя-
чи з їх технічних даних та структури: веблог для 
викладачів, веблог для студентів та веблог для 
групи [1].

Веблог для викладачів – це платформа для спіл-
кування між викладачами та студентами та серед 

викладачів. Він може мати три можливі функції. 
По-перше, він може функціонувати як простір, че-
рез який викладач надає студентам інформацію, 
пов'язану з курсом, наприклад навчальний план 
курсу, домашні завдання та критерії оцінювання. 
По-друге, він може функціонувати як платформа, 
яка допомагає студентам керуватися вебресурсами 
в керованому порядку. По-третє, він дозволяє сту-
дентам висловити свої ідеї та думки.

Оскільки веблоги для студентів зазвичай 
функціонують як «Інтернет-журнал, який може 
зробити людина» і постійно оновлюють його влас-
ними словами, ідеями та думками [4], вони най-
більше підходить для занять з читання та пись-
ма, де студентам рекомендується писати часто 
про те, що їх цікавить, і коментувати в блогах 
інших студентів.

Оскільки веблог групи керується спільними 
зусиллями студентів та викладача, його можна 
використати як ефективний спосіб сприяти по-
чуттю спі-льності серед студентів групи. Веблог 
групи можна найкраще використовувати як 
спільний дискусійний простір, для позакласної 
роботи студентів, спонукаючи їх до глибшого роз-
думу з тем, які розглядалися на занятті.

Висновки і пропозиції. Отже, оскільки 
Онлайн-комунікація набула популярності за 
останнє десятиліття, студенти можуть працю-
вати одночасно в контексті чату (синхронний 
комп'ютерно-опосередкований зв’язок) або писати 
один одному із затримкою між витками (асинх-
ронний комп'ютерно-опосередкований зв’язок). 
Комп'ютер, а саме Інтернет, дають можливість 
студентам взаємодіяти не лише зі своїми одно-
групниками, а й із широким колом носіїв мови 
та інших носіїв мови, які не є носіями мови. У сво-
їй статті ми окреслили основні Онлайн-платфор-
ми, які допоможуть студентам вдосконалити їх 
мовні та комунікативні навички. Подальше роз-
відки дослідження вбачаємо у пошуку ефектив-
них шляхів та системи роботи студентів на окрес-
лених нами Онлайн-платформах, щоб покращити 
процес вивчення німецької мови.
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основ формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з педагогічно занедбаними під-
літками. Уточнено сутність та зміст понять «готовність майбутнього соціального педагога», «професій-
на підготовка». Визначено структурні компоненти готовності майбутніх фахівців до роботи з педагогічно 
занедбаними, проаналізовано чинники, що сприяють покращенню професійної підготовки студентів до 
роботи з вищезгаданою категорією неповнолітніх.
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Summary. The increase of the high-quality level of pedagogical education according to the European demands 
is one of the most important tasks nowadays. It touches the sphere of professional formation of future social 
pedagogues as far as the reality gives reasons to believe that such antisocial phenomena like bulling, aggres-
siveness, cadging are rapidly expanding and deepening among children and youths. The upgrading of the 
proper specialists’ professional training to work with different categories of children, including pedagogically 
neglected can contribute substantially to the solution of the existing problems. The article is devoted to the 
analysis of some topical issues of future specialists’ professional training in higher educational establishments. 
In the process of the given research modern demands to professional preparation of future social pedagogues 
in higher pedagogical educational establishments have been analyzed. It means the achievement and support 
of a high level of education in accordance with state standards; an approach to the quality of education as to a 
social and pedagogical process; an orientation on the updating of the content of education and individualization 
of teaching. The ability of a future social pedagogue to cooperate with pedagogically neglected teenagers while 
working as volunteers at centers of social services for family, children and youths and other public institutions 
is highly appreciated. A thorough analysis of theoretical sources and practical experience of the specialists’ 
training gives ground to define the essence of the concept of a future specialist’s readiness to interaction with 
pedagogically neglected teenagers. It reproduces moral and psychological, theoretical and practical components 
and personal qualities which are necessary for effective work with such category of children. Readiness presup-
poses the students’ theoretical knowledge about the given problem; motivation; active participation in the pro-
cess; the formation of proper abilities and skills and, of course, personal qualities such as love and respect for 
children, sympathy, responsibility, communicability and tolerance, tactfulness and a high level of culture. The 
essence of the concepts “readiness of the future social teacher”, “professional training” are clarified. Structural 
components of future specialists’ readiness to work with pedagogically neglected teenagers are determined, 
factors that contribute to improving students’ professional preparation for work with the above mentioned cat-
egory are analyzed. Prospects for further scientific research in this direction have been determined.
Keywords: quality of education, professional training, future social pedagogues, readiness to work with 
pedagogically neglected teenagers, personal readiness.

Постановка проблеми. Сучасні концепції 
якості освіти є вираженням тих змін, що 

відбуваються на межі тисячоліть, в епоху карди-
нальних інновацій. Такі трансформації вимага-
ють того, щоб навчально-виховний процес в освіт-
ніх закладах, що готують майбутніх фахівців, а 
також і соціальне середовище були максимально 
зорієнтовані на формування демократичної, гу-
маністичної, самодостатньої особистості. 

Наукові дослідження останніх років, статис-
тичні дані різних державних служб, сучасна 
реальність свідчать про поширення у дитячому 
та молодіжному середовищі численних негатив-
них явищ, які характеризуються різного рівня 

порушеннями у дотриманні моральних, законо-
давчих, правових норм і принципів життєдіяль-
ності й спілкування. Тобто, існування у дитячому 
та молодіжному середовищі таких асоціальних 
явищ як лихослів’я, булінг, агресивність, хулі-
ганство та чимало інших, першопричиною яких 
часто буває педагогічна занедбаність, постає од-
нією з актуальних соціально-педагогічних про-
блем нашого часу.

Подолання таких проявів значною мірою за-
лежить від комплексу заходів, серед яких важ-
ливу роль відіграє професійна підготовка соці-
альних педагогів, які добре володіють методикою 
роботи з такою категорією неповнолітніх.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. У нашому дослідженні значущість підготов-
ки майбутнього соціального педагога до роботи 
з педагогічно занедбаними дітьми пов’язується 
з необхідністю підвищення якості освіти, під-
готовки фахівців відповідно до сучасних вимог 
(С. Вітвицька, А. Капська, В. Кремень, Н. Нич-
кало, О. Пожидаєва, О. Савченко, В. Сластьонін, 
C. Харченко та інші). 

Готовність до професійної діяльності соці-
ального педагога розкривають теоретичні по-
ложення про сформованість його особистості, 
які аналізуються у дослідженнях Т. Абрамович, 
О. Безпалько, Р. Вайноли, Л. Міщик, В. Полі-
щук. С. Харченко, зокрема, зазначаючи, що у ме-
тодологічному плані надзвичайно важливо мати 
чіткі орієнтири й кінцевий результат навчання, 
орієнтується на змістове тлумачення поняття, 
здійснене В. Сластьоніним, у якому поєднуються 
такі його компоненти, як психологічна, науково-
теоретична, практична, психофізіологічна готов-
ність [10, с. 231].

О. Пожидаєва показником готовності студента 
до професійної діяльності розглядає професійну 
компетентність, що формується на засадах тео-
ретичних знань, практичних умінь, особистісних 
якостей та життєвому досвіді, виокремлюючи 
особистісний, мотиваційно-цільовий, когнітив-
ний, операційно-технологічний, організаційний 
компоненти готовності [8, с. 159].

 Л. Міщик розглядає готовність особистості 
до соціальної діяльності як інтегровану якість, 
у якій виявляються такі складові готовності 
спеціаліста до професійної діяльності: мораль-
но-психологічна або мотиваційна, науково-те-
оретична і практична. Структуру професійної 
готовності дослідниця пропонує розглядати як 
систему із таких чотирьох компонентів: мотива-
ційна готовність – світогляд і спрямованість, що 
відтворюють потреби, інтереси, ідеали, прагнен-
ня, морально-естетичні якості особистості, які 
відповідають обраній професійній діяльності; те-
оретична готовність – певний рівень знань інди-
віда; практична готовність – наявність гностич-
них, комунікативних, конструктивних умінь, що 
дає змогу розв’язувати професійні завдання; кре-
ативність – готовність до творчості та наявність 
досвіду творчої діяльності [6, с. 58].

Структурну модель особистості соціального 
педагога, до якої входять такі основні компо-
ненти: мотиваційний, ціннісний, професійно 
особистісний, гностичний, технологічний, функ-
ціонально-рольовий і нормативно-правовий, об-
ґрунтовує В. Поліщук [9, c. 58].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. До якісних показників 
освіти відносять знання і розвиток студентів, 
зв'язок знань з практикою, життям, позитивну мо-
тивацію навчання, відповідність змісту освіти ви-
могам часу, державним освітнім стандартам. Ви-
значаючи важливість забезпечення у підготовці 
майбутніх соціальних педагогів комплексу фор-
мування показників її якості, підкреслимо суттє-
вість для нашого дослідження і такої позиції, яка 
передбачає підхід до якості освіти як до соціаль-
но-педагогічного процесу, що містить реалізацію 
його цілей, сучасних технологій та умов, необхід-
них для досягнення позитивних результатів [5].

Аналіз наукових досліджень з проблеми про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних пе-
дагогів виявив, що пропозиції вищезгаданих 
учених стосуються різних аспектів і мають як 
загальноспрямовувальний педагогічний харак-
тер, так і вузькоспеціальний. Варто відзначити 
й недостатню кількість досліджень, спеціально 
присвячених професійній підготовці майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з педагогічно за-
недбаними підлітками.

Метою статті є визначення алгоритмів фор-
мування готовності майбутніх соціальних пе-
дагогів до роботи з проблемними підлітками 
та аналіз чинників, що сприяють підвищенню 
якості даного процесу.

Виклад основного матеріалу. Професійна 
підготовка соціального педагога – складний, сис-
темний соціально-педагогічний процес. Її зміст 
зумовлений об’єктивними чинниками, один із 
яких – багатоаспектність професійної діяльності 
соціального педагога, до якої складовим компо-
нентом входить робота з дітьми та молоддю, зо-
крема з категорією педагогічно занедбаних.

 Суттєве значення у підготовці майбутніх со-
ціальних педагогів до роботи з педагогічно зане-
дбаними підлітками має досягнення кінцевого 
результату – сформованості у них готовності пра-
цювати з цією категорією дітей.

На основі аналізу існуючих у педагогічній 
теорії підходів до поняття готовності майбутніх 
соціальних педагогів до професійної діяльності, 
аналізу її практики ми сформували суть готов-
ності майбутніх соціальних педагогів до роботи 
з педагогічно занедбаними та визначили її рівні. 
Нами дається таке визначення: професійна го-
товність майбутнього соціального педагога до ро-
боти з педагогічно занедбаними дітьми та підліт-
ками – це стан сформованої його компетентності, 
що інтегровано відтворює рівень морально-пси-
хологічної, теоретичної і практичної готовності 
та наявності особистісних професійних якостей, 
необхідних для ефективної роботи з педагогічно 
занедбаними.

Морально-психологічна готовність відтворює 
усвідомлення студентами важливості роботи 
з педагогічно занедбаними дітьми, зацікавле-
ність цим напрямом діяльності. Теоретична го-
товність – це володіння інтегрованими систем-
ними знаннями з різних навчальних дисциплін. 
Практична готовність означає сформоване воло-
діння комплексом різноаспектних (аналітичних, 
прогностичних, гностичних, комунікативних, 
організаторських) умінь та навичок, необхідних 
для практичної реалізації різних функцій, форм, 
видів і методів професійної діяльності. Вміння 
використовувати на практиці методики соціаль-
но-педагогічної діагностики, виявляти причини 
відхилень поведінки педагогічно занедбаних ді-
тей та підлітків, уміння прогнозувати й програ-
мувати процес виховання та соціалізації, здат-
ність організовувати творчу діяльність дітей, 
координувати діяльність суб’єктів соціального 
виховання, використовувати комплекс правових 
норм, спрямованих на захист прав та інтересів 
дітей, підлітків, уміння будувати взаємовідноси-
ни з сім’ями. До особистісних якостей належать 
доброзичливість, повага та любов до дітей, спів-
чутливість, відповідальність, комунікабельність, 
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толерантність, тактовність, широкий загальний 
розвиток, високий рівень культури тощо.

Зміст підготовки студентів до профілактично-
корекційної роботи з педагогічно занедбаними 
підлітками зумовлює розкриття шляхів втілення 
його у діяльність ВНЗ. У педагогічних навчаль-
них закладах, які готують соціальних педагогів, 
певна увага підготовці їх до роботи з проблем-
ними дітьми приділяється. Але недоліком цього 
процесу є те, що спеціально та цілеспрямовано 
питання роботи з педагогічно занедбаними під-
літками не вивчаються. З метою удосконалення 
змісту професійної підготовки майбутніх соціаль-
них педагогів, усунення недоліків та посилення 
практичної спрямованості навчального процесу, 
нами були розроблені навчально-методичні ма-
теріали. До них, зокрема, належить програма 
спецкурсу ,,Профілактично-корекційна робота 
з педагогічно занедбаними підлітками”.

Мета спецкурсу полягала у тому, щоб сфор-
мувати знання щодо змісту, проявів, соціаль-
но-педагогічних чинників та особливостей про-
філактики та корекції відхилень у поведінці 
педагогічно занедбаних підлітків, а також спри-
яти розвитку необхідних умінь і навичок майбут-
ніх соціальних педагогів з профілактично-корек-
ційної роботи з таким контингентом учнів.

Основні завдання спецкурсу – сформувати гли-
боке усвідомлення важливості роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками; розкрити суть, соціаль-
но-педагогічний зміст і прояви педагогічної зане-
дбаності; охарактеризувати соціально-педагогічні 
чинники виникнення педагогічної занедбаності; 
ознайомити соціального педагога з технологією 
профілактично-корекційної роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками; розвивати професійний 
інтерес до визначеного виду, соціально-педагогіч-
ної діяльності; забезпечувати професійну компе-
тентність майбутніх соціальних педагогів у роботі 
з такою категорією дітей та підлітків.

Наукову основу спецкурсу склали концепту-
альні положення про взаємозв’язок і взаємозу-
мовленість соціально-педагогічних явищ та про-
цесів; сутність професійної підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до соціально-педагогічної 
профілактично-корекційної роботи з педагогічно 
занедбаними підлітками, психологічні особли-
вості розвитку підлітків, наукові засади органі-
зації виховного процесу.

Програма спецкурсу складається із семи тем. 
У наведених темах розкриваються поняття педа-
гогічної та соціальної занедбаності, різні підходи 
до їхнього визначення; особливості різних груп 
педагогічно занедбаних дітей; стадії розвитку 
педагогічної занедбаності, помилки виховання 
дітей у сім’ї, недоліки навчально-виховної роботи 
школи, негативний вплив побутового оточення, 
роль сімейних стосунків у формуванні педаго-
гічної занедбаності, значення виховного впливу 

батьків на процес соціалізації дітей, проблеми 
сучасної сім’ї, ефективні форми допомоги сім’ї, 
підвищення психолого-педагогічної компетент-
ності батьків, особливості індивідуальної та гру-
пової роботи соціального педагога з педагогічно 
занедбаними підлітками, специфіка здійснення 
профілактично-корекційної роботи через інтер-
активні форми.

Необхідною умовою для формування відпо-
відного рівня готовності майбутніх фахівців до 
професійної діяльності ми вважаємо роботу со-
ціальних педагогів з проблемними підлітками 
за місцем проживання, особливо через клубну 
діяльність та волонтерський рух, а також через 
різні громадські організації.

У практиці позааудиторної роботи цінним, на 
наше переконання, є ознайомлення студентів 
з організацією роботи соціального педагога із за-
недбаними підлітками в умовах загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. Доцільно, на наш по-
гляд, також практикувати відвідування міських 
і районних соціальних служб для безпосередньо-
го ознайомлення зі станом проблеми та досвідом 
організації роботи з її подолання у певній тери-
торіальній громаді. Ефективними, безперечно, 
є зустрічі студентів з класними керівниками для 
ознайомлення з організацією ними індивідуаль-
ної роботи з дітьми такої категорії.

Висновки і пропозиції. Однією із ключових 
умов подолання негативних явищ у суспільному 
середовищі є високий рівень професійної готов-
ності фахівців до роботи з проблемними дітьми. 
Готовність до професійної діяльності ми детермі-
нуємо як інтегроване поняття, що відтворює мо-
рально-психологічні, теоретичні, практичні ком-
поненти підготовленості та наявності особистісних 
професійних якостей, необхідних для ефективної 
роботи з педагогічно занедбаними підлітками.

Одним із визначальних аспектів здійснення 
ефективної підготовки кваліфікованих фахівців 
даної галузі ми вбачаємо у використанні в дано-
му процесі відповідних навчально-методичних 
матеріалів, зокрема спецкурсу з означеної проб-
лематики, а також залученні майбутніх фахівців 
до волонтерської та клубної діяльності. Це дасть 
можливість поглибити та розширити їхні знання 
про явище педагогічної занедбаності, удоскона-
лити та закріпити практичні уміння і навички 
та розвинути професійно важливі особистісні 
якості через практичну діяльність.

Здійснена нами наукова розвідка не вичерпує 
усіх аспектів проблеми професійної підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до роботи з пе-
дагогічно занедбаними підлітками. Вважаємо 
перспективними дослідження ролі самостійної 
роботи студентів та взаємодії вищого навчаль-
ного закладу із спеціалізованими соціальними 
службами у формуванні готовності студентів до 
роботи з проблемними неповнолітніми.

Список літератури:
1. Абрамович Т.В. Критерії та показники сформованості професійної компетентності соціального педагога.  

Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 6. С. 218–225.
2. Безпалько О.В. Компетентнісний спектр майбутнього соціального педагога як основа професіоналізму.  

Проблеми освіти : збірник наукових праць. Житомир – Київ, 2015. № 84. С. 60–64.
3. Вайнола Р.Х. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі про-

фесійної підготовки : автореферат дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04. Національний педагогічний університет 
М.П. Драгоманова. Київ, 2009. 44 с.



«Young Scientist» • № 3.2 (79.2) • March, 2020 17
4. Вітвицька С.С. Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти : 

монографія. Житомир : Полісся, 2015. 416 с. 
5. Кремень В.Г. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму. Київ : Педагогічна думка, 2012. 368 с.
6. Міщик Л.І. Соціальна педагогіка : навч. посібник. Київ, 1997. 140 с. 
7. Ничкало Н.Г. Концепція педагогічної майстерності академіка І.А. Зязюна: міждисциплінарні засади. Теорія 

і практика професійної майстерності в умовах ціле життєвого навчання : монографія / за ред. О.А. Ду-
басенюк. Житомир : Рута, 2016. С. 20–31.

8. Пожидаєва О.В. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до консультативної діяльності у процесі вивчен-
ня фахових дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка. Київ, 2011. 319 с.

9. Поліщук В.А. Теорія і методика підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти : монографія. 
Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка, 2006. 424 с.

10. Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Соціально-педагогічні технології. Луганськ : Альма-матер, 
2005. 551 c. 

References:
1. Abramovych, T.V. (2017). Kryterii ta pokaznyky sformovanosti profesiinoi kompetentnosti sotsialnoho pedahoha 

[Criteria and indicators of the formation of professional competence of social pedagogue]. Innovatyka u vykhovanni: 
zb. nauk. pr. Rivne: RDHU. Vyp. 6, pp. 218–225.

2. Bezpalko, O.V. (2015). Kompetentnisnyi spektr maibutnoho sotsialnoho pedahoha yak osnova profesionalizmu 
[The competence spectrum of the future social educator as the basis of professionalism]. Problemy osvity: zbirnyk 
naukovykh prats. Zhytomyr – Kyiv, no 84, pp. 60–64.

3. Vainola, R.Kh. (2009). Pedahohichni zasady osobystisnoho rozvytku maibutnoho sotsialnoho pedahoha v protsesi 
profesiinoi pidhotovky [Pedagogical principles of personal development of the future social teacher in the process 
of vocational training]: avtoreferat dys. ... dokt. ped. nauk: 13.00.04. Natsionalnyi pedahohichnyi universytet 
M.P. Drahomanova. Kyiv, 44 p.

4. Vitvytska, S.S. (2015). Teoretychni i metodychni zasady pedahohichnoi pidhotovky mahistriv v umovakh stupenevoi 
osvity: monohrafiia [Theoretical and methodical principles of pedagogical preparation of master's degrees are in 
the conditions of sedate education]. Zhytomyr: Polissia, 416 p.

5. Kremen, V.H. (2012). Synerhetyka v osviti: kontekst liudyno tsentryzmu [Synergetics in education: context of 
personality centered approach]. Kyiv: Pedahohichna dumka, 368 p.

6. Mishchyk, L.I. (1997). Sotsialna pedahohika: navch. posibnyk [Social pedagogics]. Kyiv, 140 p. 
7. Nychkalo, N.H. (2016). Kontseptsiia pedahohichnoi maisternosti akademika I.A. Ziaziuna: mizhdystsyplinarni 

zasady [The concept of pedagogical excellence of academician I.A. Ziazun: interdisciplinary foundations]. Teoriia i 
praktyka profesiinoi maisternosti v umovakh tsile zhyttievoho navchannia: monohrafiia / za red. O.A. Dubaseniuk. 
Zhytomyr: Ruta, pp. 20–31.

8. Pozhydaieva, O.V. (2011). Pidhotovka maibutnikh sotsialnykh pedahohiv do konsultatyvnoi diialnosti u protsesi 
vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Preparation of future social teachers to consultative activit in the process of 
study professional disciplines]: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.05 – sotsialna pedahohka. Kyiv, 319 p.

9. Polishchuk, V.A. (2006). Teoriia i metodyka pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v umovakh neperervnoi osvity: 
monohrafiia [Theory and methods of training social]. Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi pedahohichnyi un-t  
im. V. Hnatiuka, 424 p.

10. Kharchenko, S.Y., Krasnova, N.P., & Kharchenko, L.P. (2005). Sotsialno-pedahohichni tekhnolohii [Social and 
pedagogical technologies]. Luhansk: Alma-mater, 551 p.



«Молодий вчений» • № 3.2 (79.2) • березень, 2020 р. 18

© Дубравська З.Р., 2020

DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.2-5
УДК 821.111.09 

Дубравська З.Р.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ГРОШІ»  
У РОМАНІ МАРТІНА ЕМІСА «ГРОШІ: ЗАПИСКА САМОГУБЦЯ»

Анотація. У статті розглянуто концептуалізацію поняття «гроші» у романі Мартіна Еміса «Гроші: за-
писка самогубця». Британський постмодерніст змальовує портрети героя і епохи, які не втрачають своєї 
актуальності навіть з плином часу. Для головного персонажа життя і гроші – поняття нероздільні, адже 
саме в них він і вбачає сенс людського буття. Вони, гроші, додають впевненості в собі, роблять людину 
успішною, самоутвердженою. Гроші дають свободу та владу, владу над іншими людьми й країнами. Вони 
слугують засобом комунікації, зв’язним елементом людських взаємовідносин, стають їхньою сутністю. Од-
нак з часом, головний герой розуміє, що гроші негативно впливають на людину й суспільство. Йому стає 
прикро, що в такій життєвій грі гроші завжди здобувають перемогу. Він усвідомлює, що гроші – це зло, яке 
потрібно викорінити. Грошолюбство – це та хвороба, яка інфікувала все людство. 
Ключові слова: концептуалізація, концепт, гроші, біографічна проза, Мартін Еміс, постмо-дернізм. 
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THE CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT «MONEY»  
IN THE NOVEL «MONEY: A SUICIDE NOTE» BY MARTIN AMIS

Summary. The article deals with the conceptualization of the concept «money» in the novel «Money: A Suicide 
Note» by Martin Amis. British postmodernist characterizes the images of the main hero and the epoch, which 
do not lose their importance even nowadays. The concepts «life» and «money» are inseparable for the main 
hero. Money is the sense of human being. Money makes person more confident, successful and self-affirmed. 
It gives freedom and power, even power over other people, nationalities and countries. It serves as a kind of 
communication, a cohesive element of human relationships, becomes their essence. However, the main hero 
understands that money has a bad impact on a person and our society. He is distressed by the fact that in such 
a vital game money always win. He realizes that money is the evil that needs to be eradicated. Love of money 
is the disease, which has infected all the humanity. In the novel «Money: A Suicide Note» the writer has a di-
rect influence on the recipient. He acts as a translator. The effectiveness is influenced by the productivity and 
expressiveness of the internal characteristics of the discourse described by Martin Amis. Namely the practice 
of transforming a chosen «object» with a projection onto the narrative structure of the work. Thus, the image 
of the author appears as an integral part of each writer’s biographical and memoir works. An intelligent object 
configuration passes through the life experience of each character (Selina Street, John Self etc.). The presence 
of Martin Amis within the novel provides for some fascination exchanges of dialogue with John Self and a 
chance to play with Amis’ meta-fictionally inherent role in Self’s downfall. Through the prism of the main hero 
John Self, Martin Amis showed the role of the money in people’s lives. Money has been playing a primary role 
in different ages and periods of human existence. It may even make people seem more loving, more religious, 
more sociable, and happy. However, it can also make people ruthless, indifferent and brutal. The main hero 
considers that everything is permitted if God doesn’t exist. John Self doesn’t care one way or another whether 
God exists and knows that everything is permitted if you have money. What he doesn’t realize – and is perhaps 
incapable of realizing – is the inherent duality of addiction. Money, like alcohol is freighted with frightful corol-
laries; a man can only push it so far before it pushes back. «Money is the only thing we have in common», says 
John Self, Money’s narrator-protagonist.
Keywords: conceptualization, concept, money, biographical prose, Martin Amis, postmodernism. 

Постановка проблеми. Біографічний ро-
ман Матіна Еміса Гроші: записка самогуб-

ця» («Money: A Suicide Note») належить до ряду 
таких прозових доробків, як «Стріла часу, або 
Природа злочину» («Time’s Arrow or the Nature of 
the Offence», 1991), «Нічний поїзд» («Night Train», 
1997), «Жовтий собака» («Yellow Dog», 2003), «Бу-
динок зустрічей» («House of Meetings», 2006), «Ва-
гітна вдова» («Pregnant Widow», 2010), які макси-
мально засновані на авторській присутності. 

У процесі творення текстового масиву пере-
кодовується раціонально- прагматична інформа-
ція засобами первинного або вторинного перене-
сення часткових проекцій на конкретні факти, 
події, явища. Ілюстрацією цього слугує присто-
сована до органічної потреби змальована сцена, 
що виражає зумисне розгортання авторського 

дискурсу. Вона відтворює зустріч Джона Селфа, 
головного героя роману «Записки про Рейчел», із 
М.Емісом як автором-наратором. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичною базою дослідження слугу-
ють розвідки відомих українських та зарубіжних 
вчених зі згадуваної проблематики: Дашук Н., 
Бродель Ф., Вайсман Т., Вебер М., Дебор Г., Мака-
ренко Н., Малиновська Г., Манакін В., Парсонс Т., 
Приходько А., Фісак І., Шпенглер О. та інші.

Мета статті полягає у з’ясуванні концепту-
алізції поняття «гроші» в біографічному романі 
Мартіна Еміса «Гроші: записка самогубця». 

Виклад основного матеріалу. За сюжетом 
роману Мартіна Еміса «Гроші: записка самогуб-
ця» Джон Селф – успішний рекламний агент, 
який став відомим та заробив достатньо грошей 
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на створенні рекламних роликів фаст-фуду. Жага 
до ще більших грошей зіштовхує його з багатим 
«продюсером» – шахраєм Філдінгом Гудні, що 
пропонує головному героєві зняти справжній по-
внометражний фільм із відомими акторами. По-
дорожуючи між Лондоном і Нью-Йорком, витра-
чаючи чималі гроші і здоров'я в барах, Джон і не 
підозрює, що це всього лише гра напівхворої сві-
домості Гудні, який за допомогою махінацій зму-
шує Джона тратити свої ж власні кошти. У під-
сумку, головний герой витрачає всі свої особисті 
заощадження, залишається без майна і роботи, 
намагається покінчити життя самогубством, але 
невдало. Далі починає нове життя безробітного, 
живе одним днем і не задумується особливо про 
майбутнє. «Події, представлені з позиції головно-
го героя, віддзеркалюють думки автора, дають 
можливість зазирнути у духовний світ видатної 
особистості, встановити внутрішню мотивацію, що 
спонукала її до дії, виявити ті події, які мали осо-
бливий вплив на творчий шлях митця» [9, с. 87].

Життя Джона – це суцільна «порнографія» 
(слово багаторазово повторюється в романі): жит-
тя заради задоволення потреб. Протягом всього 
роману Джон тільки те й робить, що об'їдається 
неймовірною кількістю фаст-фуду, зі самого ран-
ку літрами випиває алкоголь, вживає наркотики 
і шукає доступний секс. Це найпростіші радості, 
які можуть дати гроші [3, c. 28]. Таким чином, 
«задоволення» – це перший концептуальний 
сенс, який можна виділити при аналізі концеп-
ту «Гроші: записка самогубця». «М. Еміс вдався 
до моделювання інтертексту з метою витворення 
автономного простору для репрезентації постмо-
дерного мислення. Він обирав різні наративні 
та стилістичні прийоми для написання своїх 
творів, орієнтуючись при цьому на статичну роз-
повідь з однією основною сюжетною лінією, де 
авторська увага була звернена і на внутрішні 
психологічні переживання героя» [2, с. 31].

Життя і гроші – поняття нероздільні – це стає 
зрозуміло з початку роману, коли герой описує 
життя в Нью-Йорку взагалі і своє життя там, зо-
крема: «Кажуть, інфляція – санітар цього міста. 
Закотивши рукава, бакс приступає до розчи-
щення авгієвих стаєнь...» [3, c. 10]. Неправиль-
ний (м'яко кажучи) образ життя відбився як на 
зовнішньому вигляді, так і на внутрішньому 
стані Джона, якому всього лише тридцять п'ять 
років. Тому він мріє «дістати» побільше грошей 
і відправитися в Каліфорнію «робити заслужену 
тяжкою працею, давним-давно обіцяну собі пере-
садку тіла» [3, c. 29]. Нав'язливі думки про те, що 
навіть здоров'я можна і слід купити, породжу-
ються численними прикладами з життя – кругом 
повно білозубих і смуглих людей з великими гро-
шима, таких, як Гудні. Джон часто уявляє собі 
фантастичну картину, як співробітники Силіко-
нової долини проектують його нову зовнішність 
і моделюють нові внутрішні органи. І нарешті, 
коли все готово, світ ніби завмирає – він дістає 
гаманець, щоб розплачуватися. І настає повна 
тиша – це працює магія грошей [3, c. 234]. Отже, 
гроші необхідні в сучасному суспільстві як для 
підтримки здоров'я, так і для «покупки» ідеально 
здорового і красивого тіла. Адже красива зовніш-
ність разом з грошима – це запорука впевненості 
в собі, і все разом веде до визнання і успіху лю-

дини в суспільстві [6, c. 146]. У зв'язку з цим ви-
діляється концептуальний сенс «успіх».

Що ж ще крім здоров'я і краси робить людину 
успішною? Це впевненість, яку дають гроші. На-
приклад, на початку роману після тривалої сварки 
Джон чекає зустрічі зі своєю дівчиною (що зали-
шилася без грошей) Селіна «б/в», Селіна «знижена 
в ціні, яка втратила товарний вигляд» [3, c. 100]. 
Цінність людини виміряється в грошових знаках: 
Селіна «ефективна і практична. Оптимальне від-
ношення ціна / якість» [3, c. 235]. Але і самій дівчи-
ні потрібні лише спільний з Джоном банківський 
рахунок і власні кредитні картки (чого вона в під-
сумку і добивається). Гроші необхідні їй, як вона 
каже для підтримки своєї гідності і самоповаги. 
В кінці роману Селіна отримує те, до чого весь час 
прагнула – «те, що бачиш при вході в машину і на 
виході або за блиском ювелірних магазинів. Свого 
роду сяйво… Вона отримала цей рум'янець, грошо-
вий колорит» [3, c. 66]. Американський економіст, 
соціолог і публіцист Т. Веблен розглядав капіта-
лістичну культуру як суспільство показного спо-
живання, загальної конкуренції і превалювання 
матеріальних цінностей. Дослідник писав про пря-
мий взаємозв'язок володіння, поваги людей і само-
поваги в сучасному суспільстві [1, c. 25]. Тому, коли 
Селіна отримала гроші, у неї з'явилося відчуття са-
моцінності, впевненості й життєвого успіху – «гро-
шовий колорит», чого вона не могла досягти, воло-
діючи лише здоров'ям і красою.

На обличчі знайомого Джона, письменника 
Мартіна Еміса, що допомагає йому переробити 
сценарій фільму, навпаки, не було цього «грошово-
го колориту», за яким можна побачити людину ба-
гату, а значить – успішну і впевнену в собі. На його 
обличчі можна було побачити лише сліди втоми, 
які притаманні більшості людей, що живуть зви-
чайним життям. Тільки обрані (заможні) можуть 
похвалитися цим «грошовим» рум'янцем: «Адже 
гроші пом'якшують падіння, ім'я якому життя. 
Гроші – найкращий амортизатор » [3, c. 358].

Отже, з наведених прикладів стає очевидним, 
що концептуальний сенс «успіху» реалізується 
наступним чином: «Гроші» – це «грошовий коло-
рит» (краса, здоров'я, впевненість в собі) і «амор-
тизатор» (впевненість в своєму майбутньому) – 
основа «успіху».

В досліджуваному текстовому концепті 
у взаємозв'язку зі змістом «успіх» можна виділити 
концептуальний сенс «Свободи та вибору». Джон 
описує свою стару знайому, а потім коханку Мар-
тіну Твен: вона народилася в багатій родині, ні-
коли ні в чому не мала потреб, отримала чудову 
освіту (володіє декількома іноземними мовами), 
багато подорожує, її кавалерами завжди були 
багаті і презентабельні чоловіки . Все це Марті-
на сприймає як належне «оскільки гроші прино-
сять відчуття невинності, якщо вони з вами за-
вжди. Як ще можна тридцять років залишатись 
на цьому світі, будучи вільною?» [3, c. 186]. Гро-
ші, якими Мартіна володіє з народження, дали 
їй доглянуту зовнішність і дорогий одяг (красу), 
освіту (впевненість у своєму майбутньому) і впев-
неність у собі, тобто зробили її успішною, а також 
надали свободу вибору – подорожувати, любити 
й жити, не піклуючись про гроші.

«Гроші – це свобода. Що так, то так. Але сво-
бода – це гроші. Без грошей все одно ні туди, ні 
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сюди. Слід потріпати гроші так, як собака трі-
пає щура. Гр-р-р-р-р », – розмірковує Джон Селф  
[3, c. 368]. «Свобода» в творі трактується двояко – 
з одного боку, як свобода робити, що хочеш («сво-
бода вибору»), а з іншого, як свобода власне від 
грошей та їх влади. Таким чином, смисловий про-
стір досліджуваного концепту включає сенс «сво-
бода від грошей». Джон періодично намагається 
змінити своє «грошове» існування. Одного разу 
він починає спеціально витрачати гроші, намага-
ється потратити все, що у нього є, відчайдушно ба-
жаючи звільнитися від їх влади, навіть роздає пе-
рехожим на вулиці. Але в той же вечір телефонує 
Гудні і просить знову видати йому величезну суму 
грошей. Коли йому в номер принесли товстий кон-
верт, Джон відчував полегшення, визнавши свою 
слабкість: «Гроші непохитні, але ти безсилий»  
[3, c. 262]. Однак повна відсутність грошей все ж 
може дати людині свободу, як мудро зауважує го-
ловний герой в кінці твору, залишившись в підсум-
ку без гроша: «Без грошей вам один день від наро-
дження. Без грошей у вас один дюйм зросту. Плюс 
до нитки роздягнені. Але найкраще, коли у вас не-
має грошей, то з вас нічого й не візьмеш. А то ж 
могли б взяти, ще як могли б» [3, c. 518].

«Мамона» – гроші, матеріальні блага й бажан-
ня до збагаченості – ще один концептуальний 
сенс досліджуваного концепту. Чоловік Мартіни 
й коханець Селіни – Оссі Твен працює брокером, 
він кожен день продає і купує гроші, що дає йому 
чималий дохід, більше його нічого не цікавить. 
Філдінг Гудні – партнер, посередник і приятель 
Джона, їздить на лімузині, у нього є шофер і охо-
ронець, його батьки дуже багаті і впливові: «Гро-
шей у нього і так кури не клюють, але хоче він 
набагато більше...», про гроші Гудні говорить 
«з тремтінням в голосі» [3, c. 36]. Тут можна від-
значити зв'язок сенсу «мамона» з ще одним кон-
цептуальним змістом – «любов до грошей», мова 
про який піде дальше. Ще Зіммель відзначав 
велику владу грошей над людиною, нерозрив-
ний зв'язок феномена грошей з усіма аспектами 
соціального, культурного і духовного життя лю-
дини, кажучи, що таке явище, як гроші, «є саме 
індиференція, оскільки все його цільове значен-
ня укладено не в ньому самому, але в його пере-
кладі в інші цінності» [4, c. 312]. 

Гроші пронизують все існування людей. Все, 
що Джон бачить навколо себе, в оточуючих, 
в собі – «у всьому замішані гроші». Навіть фільм, 
який планує знімати Селф, називається «Добрі 

гроші», але потім, що показово, він хоче перейме-
нувати його в «Погані гроші». Крім того, Джон 
читає книгу під назвою «Гроші», розмірковуючи 
як завжди про сенс життя: «...треба правильно 
визначити пріоритет. Головне ж – не гарний 
фільм, головне – не «Добрі гроші». Головне – гро-
ші. Головне – це «Гроші» [3, c. 53]. Реальне жит-
тя сучасного суспільства нагадує фантастичний 
простір казок Гофмана – це «трансформована 
реальність, яка представляє собою боротьбу зла 
і добра в людині, боротьбу прагнень до піднесе-
ного і порочності в самому собі на тлі загального 
руху до божевілля» [5, c. 59].

Висновки і пропозиції. Таким чином, мож-
на виділити головний концептуальний сенс 
«грошей» – «життя» в різних повсякденних сво-
їх проявах. Підтвердженням цієї тези, можуть 
служити наведені вище приклади. Встановлено, 
що зміст «життя» об'єднує всі інші сенси концеп-
ту «гроші» і включає в себе ще один додатковий 
сенс – «смерть»: «Доларові купюри, фунти бан-
кноти – всі ці папірці насправді ноти відчаю, 
записки самогубця. Гроші – записка самогубця»  
[3, c. 162]. В англійському варіанті «записка са-
могубця» – a suicide note – словосполучення, яке, 
можливо, краще перекласти як «передсмертна 
записка» (назва роману «Money: A Suicide Note» 
також можна було б перекласти як «Гроші: пе-
редсмертна записка», оскільки на самому почат-
ку автор вказує, що подальший текст – це роз-
повідь – передсмертна записка Джона про своє 
життя). Крім того, в даному вислові має місце 
гра слів, яка багато що пояснює: note – «записка» 
і note (bank note) – британський варіант англій-
ського слова «банкнота» [6, с. 91].

Передсмертна записка – a suicide (bank) note 
(в концепції М. Еміса) , – це все, що залишається 
людині перед самою смертю. Більше у людини, 
що вирішила покінчити життя самогубством, ні-
чого немає. Він пише передсмертну записку, яку 
повинні прочитати інші люди, і згідно з якою ці 
інші будуть оцінювати прожите ним життя. 

Завдяки дійовим особам з роману «Гроші: 
записка самогубця» Мартін Еміс загострив пи-
тання дегуманізації індивіда, зробив акцент на 
причини руйнування цілісності світосприйняття 
в епоху постмодернізму. Ця лінія викликає ефект 
концепції цілого, де «Я-особа» несе реципієнтові-
читачеві загалом оптимістичне світобачення зі 
властивими рисами універсальності та форми 
реального дійства. 
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ОБРАЗ МІСТА В АВТОБІОГРАФІЧНОМУ НАРАТИВІ ІВАНА ФРАНКА
Анотація. У запропонованій статті здійснено спробу проаналізувати особливості концептуалізації про-
стору в автобіографічних текстах І. Франка за допомогою наративістичного, антропологічного, семіотич-
ного й геопоетичного інструментарію. З’ясовано механізми конструювання ментальних мап наратора/
персонажа та їх ключових топосів. Картографування міста в досліджуваних оповіданнях і нарисах кон-
ституюється як критичний, терапевтичний і (ре)інтерпретаційний акт. Реконструкція ментальних мап 
показує їх контрастивно-компліментарний характер, зумовлений передусім специфікою досвіду освоєння 
простору. Показано, що топос «міської цивілізації», як і топос «рідної сторони», набувають в автобіографіч-
ному наративі статусу географічних рамок формування ідентичності суб’єкта й об’єкта оповіді.
Ключові слова: І. Франко, Дрогобич, автобіографічний наратив, місто, ментальна мапа, наративна 
мапа, геопоетика, семіотика літератури, антропологія літератури.

Durkalevych Viktoriia
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THE IMAGE OF THE TOWN IN AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE BY IVAN FRANKO
Summary. City and urban themes play an important role in I. Franko's creative heritage. The interest in 
urban topics is primarily related to the development of cities and urban culture in the late nineteenth and 
early twentieth centuries. The writer knew about these processes from his own experience and was an active 
participant of these processes. An important place in the life and work of the artist are Drohobych and Lviv, 
where I. Franko studied and worked as a writer, scientist and public figure. Drohobych appears as an impor-
tant topographic point in many of Franko's autobio-graphical works. In this city, I. Franko spent almost eleven 
years of his life studying at the Drohobych main School at the Holy Trinity Church and at the Drohobych Gym-
nasium named after Franz-Joseph I. The image of the city is represented in many literary works, including 
«Schönschreiben», «Mykytych’s oak», «Borys Hrab», «Mustard seed», «In a blacksmith’s shop», «In a workshop», 
«Father humorist», «Under the hayloft», «Forester Sydir». Narrative, semiotic, and geopoetic studies make it 
possible to examine the autobiographical narrative of I. Franko as a separate consistent text. Such text con-
ceptualizes space and place through the (re)construction of mental maps. On such maps Drohobych appears as 
an image of «urban civilization» tamed by a person with a spatial experience of a peasant. The mental maps 
of the subject and the object of memory are formed by comparison, juxtaposition and contrast. Drohobych as a 
key topos appears on the character's mental maps initially as narrative reality (stories of others and significant 
others in such works as «In a blacksmith’s shop», «Under the hayloft», «Mykytych’s oak»), and later as a real 
space in which the character lives («Schönschreiben», «Borys Hrab», «Mustard seed», «In a workshop», «Father 
humorist», «Forester Sydir»). In «Borys Hrab» and «Mustard seed» the narrator conceptualizes the city's to-
pos through countermapping. The analysis of I. Franko's autobiographical works shows that the geographical 
framework is an important element in shaping of the identity of both the subject and the object of narrative.
Keywords: I. Franko, Drohobych, autobiographical narrative, city, mental map, narrative map, geopoetics, 
semiotics of literature, anthropology of literature.

Постановка проблеми. Літературна спад-
щина І. Франка є особливо сприятливою 

сферою для геопоетично спрямованих студій. 
У цьому контексті можна говорити про категорії 
місця і простору як систему поетикальних, струк-
турних та композиційних відношень. Цікавим 
видається також дослідження Франкового тексту 
під кутом автобіографічного освоєння локальнос-
ті як географічного, ментального і культурного 
пограниччя, а це, своєю чергою, давало б б мож-
ливість його перепрочитання у рамках проекту 
історії «галицької літератури» [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Спроба послідовного літературознавчого опра-
цювання топографічних аспектів Франкової про-
зи розроблялася у дослідженнях З. Гузара [3; 4], 
для яких характерне оперування категоріями 
традиційної поетики. Топографічна проблемати-
ка стає також вихідним пунктом для низки ком-
паративних студій, сконцентрованих передусім 
на контекстуалізації роману І. Франка «Пере-
хресні стежки» [8; 10] та повістей «Борислав смі-

ється» чи «Boa constrictor» [7]. Характерною озна-
кою вибудовування компаративних стратегій на 
основі топографічного чинника є експліцитне 
чи імпліцитне протиставлення способів моде-
лювання простору, передусім у творах І. Франка 
й Б. Шульца. Спробою виходу за рамки прин-
ципу часопросторо-вих протиставлень (і його 
тенденційних наслідків) можна вважати про-
позицію використання методологічного інстру-
ментарію сучасної геопоетики й наративістики, 
які дають можливість зіставляти автонараційні 
практики дрогобицьких митців за допомогою 
системи відношень, що існують між категоріями 
місця, пам’яті, досвіду й ідентичності [6].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Літературознавче дослід-
ження топографічної проблематики, заявленої, 
зокрема, в автобіографічних творах І. Франка, 
не може зводитися, отже, до згадуваних вже про-
тиставних чи описових практик. Останніми за-
довільняються, наприклад, історико-краєзнавчі 
студії, де на перше місце висувається лише факт 
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згадки митцем Дрогобича чи його околиць [1; 2]. 
Автобіографічна нарація на власний спосіб семі-
отизує й концептуалізує простір, надає йому нові 
смислові домінанти, підпорядковує спогадовій 
моделі світу. Відтак на особливу увагу заслугову-
ють процеси конституювання географічних рамок 
індивідуальної пам’яті суб’єкта спогадування, 
відношень між простором і літературою, літера-
турою і читанням як рецептивною і просторовою 
практиками. Дослідження у цьому напрямку 
сприятимуть глибшому розумінню специфіки 
текстуалізації простору, а також подальшій (ре)
контекстуалізації творчості І. Франка.

Формулювання цілей статті. Головною ме-
тою запропонованої статті є спроба реконструкції 
міста як важливого структурного елемента нара-
ційної і ментальної мап [20], що конституюються 
у рамках Франкових автонараційних практик. 

Виклад основного матеріалу. Над авто-
біографічним наративом І. Франко працює про-
тягом усього свого творчого шляху. Цей наратив 
творять, серед іншого, такі тексти, як: «Оловець», 
«Грицева шкільна наука», «Schönschreiben», 
«Малий Мирон», «Микитичів дуб», «Борис Граб», 
«Гірчичне зерно», «Мій злочин», «У столярні», 
«У кузні», «Отець гуморист», «Під оборогом», 
«Злісний Сидір». Ще за життя письменника 
сформувалося розбудоване рецептивне поле, 
у якому домінували наївно-реалістичні прочи-
тання, для яких характерним було ототожнення 
емпірич-ного автора і наратора та персонажа. 
Відтак І. Франкові доводилося вдаватися до низ-
ки заперечень, спростувань і, що найважливі-
ше, спроб окреслення методологічних рамок для 
читацьких практик сучасників. Для І. Франка 
важливим було, з одного боку, наголосити на 
автентичності репрезентації як проекції індиві-
дуального досвіду: «Про свої новели скажу тіль-
ки одно, що майже всі вони показують дійсних 
людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на 
котрі я дивився або про котрі чув від свідків, ма-
люють крайобрази тих закутків нашого краю, 
котрі я, як-то кажуть, переміряв власними нога-
ми. В такім розумінні всі вони частки моєї авто-
біографії» [14, с. 251–252]. З іншого, – показати 
структурний діапазон автобіографічного пак-
ту, який передбачає елементи парабіографіз-
му й криптобіографізму, а також підкреслити  
(ре)конструктивний й (ре)інтерпретаційний ха-
рактер літературного пакту та наслідки, які 
з цього випливають для конституювання ху-
дожньої комунікації. Прикладом таких методо-
логічних вказівок може слугувати передмова 
до збірки «Малий Мирон» і інші оповідання», 
де І. Франко зазначає: «Матеріалом послужили 
всюди мої особисті спомини, які в оповіданнях 
“Отець-гуморист” та “Гірчичне зерно” перехо-
дять майже зовсім в мемуари. Та хоча і в інших 
оповіданнях сього томика автобіографічний 
елемент виступає досить живо, то все-таки не 
можна […] приймати їх без застережень, як 
частини моєї автобіографії, бо в усіх, крім авто-
біографічного елемента, маються також вираз-
ні артистичні змагання, що домагалися певно-
го групування й освітлення автобіографічного 
матеріалу» [16, с. 457]. Окрему увагу І. Франко 
звертає у передмові на моделюючий характер 
квазібіогріфчного пакту, вказує на мотивацій-

не й телеологічне підґрунтя механізмів сюжето- 
й образотворення: «Найменше автобіографічно-
го мається в оповіданні “Борис Граб”, хоча й тут 
фігура Міхонського включно до назви зрисована 
з дійсності. Та тільки діяльність сього симпатич-
ного й замітного чоловіка зі сфери добрих на-
мірів та принагідно висловлюваних афоризмів 
переведена в діло, систематизована та розвине-
на. Ані я не був Борисом Грабом, ані взагалі не 
було за моїх часів у Дрогобичі, ані пізніше в Пе-
ремишлі, де Міхонський умер, такого щасливого 
ученика, ані Міхонський на жоднім ученику не 
пробував розвинути свої педагогічні погляди. 
Таким робом, герої сього оповідання підмальо-
вані, так сказати, значно понад їх природну ве-
личину» [16, с. 457]. Відтак (ре)конструкційний 
характер автобіографічного наративу зміщує 
акценти із проблематики репрезентаційних 
практик у площину системи відношень, що ви-
творюються між спогадовим матеріалом та його 
антропологічними й географічними рамками.

Дрогобич стає семіотично маркованим пунк-
том на ментальній памі головного героя автобіо-
графічних текстів задовго до його безпосереднього 
знайомства з містом. Формування такого пункту 
відбувається на основі переживання змісту низки 
наративних скриптів, авторами яких є батьки або 
їх знайомі. Прикладом послідовного – наратив-
ного, а згодом безпосереднього – освоєння топосу 
міста є нарис «У кузні». Спочатку про Дрогобич 
розповідають відвідувачі батькової кузні: «В кузні 
йдуть розмови. Сусіди розповідають сільські нови-
ни: хто що чув у громадськім уряді, що бачив на 
торзі в Дрогобичі, що розповідав мандрований же-
бручий дід» [18, с. 163]. Невдовзі хлопець, завдяки 
батькові, опиняється у місті, котре тоді цікавить 
героя передусім як можливість пізнати борислав-
ські реалії: «[…] ще взимі батько взяв мене одного 
понеділка до Дрогобича, і тут я побачив цілі юрби 
ріпників і цілі купи жидів, що кождого селянина, 
який їм по одязі видавався бориславцем, запи-
тували: – Газдо, газдо! Ви з Борислава? А маєте 
закопи на продаж?» [18, с. 164]. Дрогобич як про-
стір, з яким асоціюються чужі у селі прибульці, 
з’являється в оповіданні «Микитичів дуб». У сві-
домості дитини топос міста стає одним із чинників 
оцінного поділу світу на «тут – там», «ми – вони», 
«свої – чужі»: «Мати Митрова і Напуда були чужі 
в селі: ми не знали, відки вони прийшли до на-
шого села. Вони пробували по службах по сусідніх 
селах, поки в старшої сестри не вродився хлопець. 
Тоді вона пішла до Дрогобича і нанялася за мам-
ку у жида, а Митро ріс десь на вихованні в однім 
підміськім селі аж до п’ятого року. Тоді його мати 
покинула служити в місті і прийшла в наше село 
враз зі своєю молодшою сестрою та впросилася до 
Микитича на комірство за відробіток. Ми, хлопці, 
не раз наслухалися дома багато бесіди про Мель-
никову Анну, – а навіть до Митра чули якесь по-
таємне обридження за те, що він був байстрюк, а 
його мати служила у жидів; отим-то ми й його вва-
жали немов напівжидиком» [15, с. 97–98]. Дрого-
бич функціонує також як антиципаційний скрипт 
в нарисі «У столярні». Місто, яке стане частиною 
екзистенційного досвіду персонажа, з’являється 
спочатку як певна наративна дійсність: «Се була 
та “станція у Кошицької”, про яку довгі тижні пе-
ред тим розмовляли мої родичі, наважившися дати 
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мене до школи “до міста”» [17, с. 171]. Згаданий 
нарис є також одним із найбільш розбудованих 
у Франковій художній спадщині прикладом на-
раційного мапування простору міста, реконструк-
ції просторових уявлень про нього, моделювання 
його емотивної картографії, артикуляції антропо-
логії місця [5]. Своєю чергою, в нарисі «Гірчичне 
зерно» й оповіданні «Борис Граб» простір міста 
вибудовується за принципом критичного карто-
графування, що спирається на перелічення не-
гативних ознак: «В часі моїх гімназіальних студій 
Дрогобич був містом, дуже багатим на негативні 
прикмети. Почислити, чого там не було, – вийде 
дуже довгий реєстр» [12, с. 316] та конструюван-
ня культурних контрмап за допомогою альтер-
нативних читацьких практик: «Кожда розмова 
з ним то був вилет у якісь повітряні краї, в не-
межовані степи духового життя, естетичних пи-
тань та привабливих творів людської фантазії, 
де всякі питання дійсного, практичного життя, а 
властиво тої мізерії, що нас окружала, щезали, 
попросту переставали існувати» [12, с. 328]. 

Розгляд Франкової автонарації як окремого 
тексту дає можливість про-стежити не тільки 
принципи і мотиви мапування, але й відтвори-
ти систему складних відношень між семіотично 
неоднорідними топосами, які становлять своє-
рідні поля їх взаємонакладання й взаємопро-
никнення. У такий спосіб постають ментальні 
мапи із виразно зазначеними конфронтативни-
ми й компліментарними пограниччями. Якщо 
в нарисі «У кузні» Дрогобич антиципується у ре-
зультаті емоційного освоєння наративних скрип-
тів, то у «споминках», до яких належить «Злісний 
Сидір», Дрогобич є реальним простором, у якому 
вибудовується ретроспективний образ батькової 
кузні й освоєної домашньої топографії: «Я те-
пер був уже студент другого нормального класу 
в Дрогобичі і цілими днями, мов обезумілий, 
бубнив “der, die, das” та “einmal eins”, а тілько 
вечорами, поклавшися спати, я зажмурював очі 
та пригадував собі всі ті яркі, любі минулі карти-
ни з домашнього життя, з татової кузні. І я лю-
бувався своїми споминками, перекидав їх, мов 
дитина, бавлячись, перекидає блискучі камінчи-
ки, мішав дійсне з видуманим, аж поки всім тим 
не втомився і не заснув» [13, с. 438]. На подібний 
спосіб актуалізації «своїх» топосів натрапляємо 
й в оповіданні «Schönschreiben», де контрастивне 
картографування поєднується, як і в наведеному 
вище фрагменті, із виразно окресленою антропо-
логією просто-ру, осердя якого становлять батько 
й мати: «Серед тої, для інших страшної й тривож-
ної, тиші він тим вигідніше віддався найлюбішо-
му заняттю – думкам про свою рідну сторону. Не 
можна сказати, аби він тужив за нею: він знав, 

що щопонеділка побачить і батька й матір. Він 
тільки думав собі, як то гарно буде, як колись, 
літом, приїде додому, буде міг знов свобідно біга-
ти по пастівниках, сидіти над річкою або бродити 
по ній за ковблями; се були думки радше весе-
лі, ясні, блискучі, а не тужні, не жалібні. Малий 
Мирон розкішно ниряв у тій красоті природи, що 
розцвітала в його уяві серед сірих, холодних стін 
василіанської школи, і не думав про погрозу, що 
наближалася над клас» [11, с. 86]. Своєю чер-
гою, нарис «У столярні» містить багаторівневе 
зіставно-протиставне картографування, що зна-
ходить промовистий вираз у моделюванні дихо-
томії «міська цивілізація – сільська ідилія» і ві-
діграє роль своєрідного терапевтичного скрипту: 
«В моїй душі чувся веселий шум лісу, плюскіт 
чистої річки, мерехтіли постаті селян у чистень-
ких білих сорочках і дівчат у червоних спідницях 
зі скиндячками на головах» [19, с. 173–174]. На-
скільки вкоріненим й емоціно опрацьованим то-
посом виявляється місто на ментальній мапі ге-
роя показує оповідання «Під оборогом», у якому 
Дрогобич та його архітектурні атрибути лягають 
в ос-нову порівняльної матриці для конструю-
вання персоніфікованого образу грозової хмари: 
«Се була велетенська голова. Він пізнав її зараз. 
Пізнав і очі, й ніс, більший від ратушевої вежі 
в Дрогобичі, і низьке, мов праником розплескане 
чоло, і густі темні патли, що розкидалися на всі 
боки, і грубі широчезні губи почвари, що простя-
глися вшир від огидливого сміху» [17, с. 41]. 

Висновки і пропозиції. Топос Дрогобича 
підлягає в автобіографічному тексті І. Франка 
послідовній і багатоаспектній концептуалізації. 
Картографування міста в оповіданнях і нарисах 
стає критичним, терапевтичним й (ре)інтерпре-
таційним актом. Наративізація ментальних мап 
показує їх контрастивно-компліментарний ха-
рактер, зумовлений передусім специфікою досві-
ду освоєння простору. Відтак топос «міської ци-
вілізації», як і топос «рідної сторони», набувають 
статусу геогра-фічних рамок формування іден-
тичності суб’єкта й об’єкта оповіді. Результати за-
пропонованого дослідження можуть слугувати за 
відправну точку для подальших франкознавчих 
студій, що спираються на методологічний інстру-
ментарій геопоетики, наративістики, семіотики 
й антропології літератури. Окремого обговорен-
ня вимагає зіставлення топосу Дрогобича в авто-
біографічному й неавтобіографічному наративах 
І. Франка, а також розширення географічних 
рамок представленого світу. Не менш важливим 
видається потреба дослідження перформативно-
го характеру літературної географії передусім 
у плані формування уявної топографії на рівні 
рецептивних, не тільки читацьких, практик.

Список літератури:
1. Галик В. Дрогобицькі місця у житті творчій спадщині Івана Франка: спроба хронологічно-локальної де-

скрипції. Галичина. 2017. Ч. 29-30. С. 267–284. 
2. Галик В. Дрогобич та його околиці в художньо-літературній спадщині Івана Франка. Східноєвропейський 

історичний вісник. 2017. Вип. 3. С. 36–44.
3. Гузар З. До питання про локальний колорит у прозі Івана Франка (Борислав і Дрогобич у двох редакціях 

повісті “Boa constrictor”). Українське літературознавство. 1972. Вип. 17. С. 106–112.
4. Гузар З. Локальний колорит у романі Івана Франка “Перехресні стежки” Дрогобицький краєзнавчий збір-

ник. Дрогобич : Коло, 1995. Вип. 1. С. 122–124.
5. Дуркалевич В. Семіотизація світу в оповіданні Івана Франка «У столярні». Вісник Маріупольського держав-

ного університету. Серія : Філологія. 2015. Вип. 12. С. 10–17.



«Young Scientist» • № 3.2 (79.2) • March, 2020 25
6. Дуркалевич В. У пошуках наративної ідентичності: індивідуальний міф у творах Івана Франка, Анджея 

Хцюка і Бруно Шульца. Дрогобич : Коло, 2015. 366 с.
7. Мних Р. «Дрогобич, Дрогобич…»: топос Дрогобича у творах Івана Франка та Бруно Шульца. Франкознавчі 

студії. Дрогобич : Коло, 2004. Вип. 3. С. 64–73.
8. Набитович І. «Дрогобицькі» романи: «Перехресні стежки» Івана Франка і «Генрик Фліс» Станіслава Антонія 

Мюллєра (Спроба порівняльної характеристики). Франкознавчі студії. Дрогобич : Коло, 2004. Вип. 3. С. 74–91.
9. Прохасько Ю. Можлива історія «галицької літератури». Історії літератури. Львів : Літопис, 2010. С. 1–87.
10. Романишин В. Модальність часопростору міста у текстах Бруно Шульца та Івана Франка. Бруно Шульц як 

філософ і теоретик літератури : Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі. 
Дрогобич : Коло, 2014. С. 558–571.

11. Франко І. «Schönschreiben». Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1978. Т. 15. С. 85–90.
12. Франко І. Гірчичне зерно. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 21. С. 316–332.
13. Франко І. Злісний Сидір. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1978. Т. 16. С. 433–446.
14. Франко І. Лист до М. Драгоманова, 26 квітня 1890 р. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1986. 

Т. 49. С. 236–252.
15. Франко І. Микитичів дуб. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1978. Т. 15. С. 96–109.
16. Франко І. Передмова до збірки «Малий Мирон» і інші оповідання. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова 

думка, 1981. Т. 34. С. 457–458.
17. Франко І. Під оборогом. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 22. С. 35–52.
18. Франко І. У кузні. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 21. С. 159–170.
19. Франко І. У столярні. Зібрання творів: У 50 т. Київ : Наукова думка, 1979. Т. 21. С. 171–188.
20. Rybicka E. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków : 

Universitas, 2014. 474 s.

References:
1. Halyk, V. (2017). Drohobytski mistsia u zhytti tvorchii spadshchyni Ivana Franka: sproba khronolohichno-

lokalnoi deskryptsii [Drohobych places in the life and the creative heritage of Ivan Franko: try chronologically-
local descriptor]. Halychyna. 2017. Vol. 29–30, pp. 267–284.

2. Halyk, V. (2017). Drohobych ta yoho okolytsi v khudozhno-literaturnii spadshchyni Ivana Franka [Drohobych and 
its outskirts in literature heritage of Ivan Franko’s]. East European Historical Bulletin, vol. 3, pp. 36–44.

3. Huzar, Z. (1972). Do pytannia pro lokalnyi koloryt u prozi Ivana Franka (Boryslav i Drohobych u dvokh redaktsiiakh 
povisti “Boa constrictor”) [To the question of local color in Ivan Franko's prose (Boryslav and Drohobych in two 
editions of «Boa constrictor»)]. Ukrainian Literary Studies, vol. 17, pp. 106–112.

4. Huzar, Z. (1995). Lokalnyi koloryt u romani Ivana Franka “Pеrekhresni stezhky” [Local color in Ivan Franko’s 
novel «Fateful Crossroads»]. Drohobytskyi kraieznavchyi zbirnyk [Drohobych Local History Collection]. Drohobych: 
Kolo, 1995. Vol. 1, pp. 122–124.

5. Durkalevych, V. (2015). Semiotyzatsiia svitu v opovidanni Ivana Franka «U stoliarni» [The semiotization of the world 
in «In the joiner’s shop» by Ivan Franko]. Bulletin of Mariupol State University. Series: Philology. Vol. 12, pp. 10–17.

6. Durkalevych, V. (2015). U poshukakh naratyvnoi identychnosti: indyvidualnyi mif u tvorakh Ivana Franka, 
Andzheia Khtsiuka i Bruno Shultsa [In search of narrative identity: an individual myth in the works of Ivan 
Franko, Andrzej Chciuk and Bruno Schulz]. Drohobych: Kolo.

7. Mnykh, R. (2004). «Drohobych, Drohobych…»: topos Drohobycha u tvorakh Ivana Franka ta Bruno Shultsa 
[«Drohobych, Drohobych…»: topos of Drohobych in literary works by Ivan Franko and Bruno Schulz]. Franko 
Studies. Drohobych: Kolo, vol. 3, pp. 64–73.

8. Nabytovych, I. (2004). «Drohobytski» romany: «Perekhresni stezhky» Ivana Franka i «Henryk Flis» Stanislava 
Antoniia Miulliera (Sproba porivnialnoi kharakterystyky) [Drohobych novels: The Crossroads of Ivan Franko 
and Henryk Fleis by Stanislav Anthony Müller (An attempt at comparative characterization)]. Franko Studies. 
Drohobych: Kolo, vol. 3, pp. 74–91.

9. Prokhasko, Yu. (2010). Mozhlyva istoriia «halytskoi literatury» [The possible history of «Galician literature»]. 
Istorii literatury [Histories of literature]. Lviv: Litopys, pp. 1–87.

10. Romanyshyn, V. (2014). Modalnist chasoprostoru mista u tekstakh Bruno Shultsa ta Ivana Franka [Modality of the 
urban time and space in the texts by Bruno Schulz and Ivan Franko]. Bruno Shults yak filosof i teoretyk literatury: 
Materialy V Mizhnarodnoho Festyvaliu Bruno Shultsa v Drohobychi [Bruno Schulz as a philosopher and theorist of 
literature: proceedings of the 5th Bruno Schulz International Festival in Drohobych]. Drohobych: Kolo, pp. 558–571.

11. Franko, I. (1978). «Schönschreiben» [«Schönschreiben»]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. 
Kyiv: Naukova dumka. T. 15, pp. 85–90.

12. Franko, I. (1979). Hirchychne zerno [Mustard seed]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. Kyiv: 
Naukova dumka, 1979. T. 21, pp. 316–332.

13. Franko, I. (1978). Zlisnyi Sydir [Forester Sydir]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. Kyiv: 
Naukova dumka. T. 16, pp. 433–446.

14. Franko, I. (1986). Lyst do M. Drahomanova, 26 kvitnia 1890 r. [Letter to M. Drahomanov, 26 April 1890]. 
Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. Kyiv: Naukova dumka. T. 49, pp. 236–252.

15. Franko, I. (1978). Mykytychiv dub [Mykytych’s oak]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. 
Kyiv: Naukova dumka. T. 15. S. 96–109.

16. Franko, I. (1981). Peredmova do zbirky «Malyi Myron» i inshi opovidannia [Preface to the collection of stories 
«Little Myron» and other stories]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. Kyiv: Naukova dumka. T. 34, pp. 457–458.

17. Franko, I. (1979). Pid oborohom [ Under the hayloft]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. 
Kyiv: Naukova dumka. T. 22, pp. 35–52.

18. Franko, I. (1979). U kuzni [In the forge]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. Kyiv: Naukova 
dumka. T. 21, pp. 159–170.

19. Franko, I. (1979). U stoliarni [In a workshop]. Zibrannia tvoriv: U 50 t. [Collection of works in 50 vol.]. Kyiv: 
Naukova dumka. T. 21, pp. 171–188.

20. Rybicka, E. (2014). Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich 
[Geopoetics. Space and place in contemporary theories and literary practices]. Kraków: Universitas. 



«Молодий вчений» • № 3.2 (79.2) • березень, 2020 р. 26

© Дучимінська Г.Ю., Вишнівський Р.Й., 2020

DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.2-7
УДК 82.091

Дучимінська Г.Ю., Вишнівський Р.Й.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ГАМЛЕТИЗМ ЯК ОСНОВА ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ  
У ТВОРЧОСТІ А. ГРИГОР’ЄВА

Анотація. У статті аналізується поетичний спадок А. Григор’єва та досліджується гамлетизм письменни-
ка. Гамлетизм поета розглядається як соціально-побутова та особистісна персоніфікація образу Гамлета 
Шекспіра у поетичних творах А. Григор’єва. Персоніфікація образу Гамлета – це ідентифікація з психо-
лого-філософськими характеристиками образу Гамлета Шекспіра, що виявляються в ситуації Гамлета. 
Ситуація Гамлета – це ситуація, що є типовою для людини взагалі, а саме ситуація, коли необхідно ви-
значитися зі своєю життєвою позицією, морально-етичними пріоритетами і дати відповідь на питання 
змісту свого життя. У статті розглядається повість А. Григор’єва “Людина майбутнього”, де письменник 
проводить тонкий психологічний аналіз свого сучасника, Арсенія Віталіна, який намагається подолати 
стан душі, так детально розглянутий А. Григор’євим при аналізі твору Турген’єва “Гамлет Щигровського 
повіту”, стан сучасного йому Гамлета. А. Григор’єв завжди утотожнював героя і автора в чужих творах, 
і, водночас, був надзвичайно суб’єктивним у своїй прозі і ліриці. Продемонстровано, що в образі Арсенія 
знайшли вияв особистість та індивідуальність автора. Арсеній-Гамлет є дуже схожим на свого автора гли-
биною душевних переживань, життям, яке не склалося, самоаналізом, рефлексією. Зобразивши Арсенія, 
А.Григор’єв зобразив свого сучасника-Гамлета, і, водночас, продемонструвавши своє твердження про те, 
що письменник завжди є суб’єктивним у своїй творчості, змалював свій внутрішній стан, будучи яскравим 
представником свого покоління. Соціально-побутова персоніфікація образу Гамлета відбувається тоді, 
коли інтерпретатор А. Григор’єв, поетично осмислюючи образ героя Шекспіра, надає йому психолого-фі-
лософських характеристик своїх сучасників, бо бачить їх Гамлетами, розглядає їх ситуацію як ситуацію 
Гамлета Шекспіра. Водночас у поетичних творах А. Григор’єва є наявна особистісна персоніфікація об-
разу героя Шекспіра, оскільки письменник є надзвичайно суб’єктивним у своїй творчості, змальовуючи 
свого сучасника-Гамлета, змалювує свій внутрішній стан, свої власні особисті переживання. 
Ключові слова: традиційний образ, ідентифікація, особистісна персоніфікація, соціально-побутова 
персоніфікація, гамлетизм.
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HAMLETYZM AS THE BASIS FOR THE CREATION  
OF FICTION REALITY IN A. HRYHORYEV’S WORKS

Summary. The article deals with A. Hryhoryev’s poetic inheritance and explores the writer’s hamletyzm.  
The poet’s hamletyzm is seen as social-everyday and personal personification of the image of Shakespeare’s Ham-
let in A. Hryhoryev’s works. The personification of the image of Hamlet is the identification with the psychological 
and philosophical characteristics of the image of Shakespeare’s Hamlet, which are manifestated in the situation 
of Hamlet. The situation of Hamlet is a situation that is typical of a person in general, when it is necessary to 
identify your life priorities, moral and ethical responsibilities and answer the questions about the content of 
your life. The article explores A. Hryhoryev’s narrative “The Man of the Future”, where the writer conducts a 
subtle psychological analysis of his contemporary, Arsenii Vitalin, who tries to overcome the state of mind, that 
іs considered in detail by A. Hryhoryev in the analysis of Turhenyev’s work “Hamlet of Shchyhrovskyi County”, 
the state of his contemporary Hamlet. A. Hryhoryev always identified the hero and the author in other people’s 
works and, at the same time, was extremely subjective in his prose and lyrics. It is demonstrated that in the im-
age of Arsenii an expression of the author’s personality is found. Arsenii-Hamlet is very similar to his author in 
the depth of his emotional experience, a life that has not come along, self-analysis, reflection. Depicting Arsenii, 
A. Hryhoryev portrays his contemporary Hamlet and, at the same time, demonstrates his assertion that a writer 
is always subjective in his works, outlining his own inner state, being a typical representative of his generation 
The social-everyday personification of the image of Hamlet occurs when the interpreter A. Hryhoryev, poetically 
reflecting on the image of Shakespeare’s hero, lends him the psychological and philosophical characteristics of 
his contemporaries, because he sees them as Hamlets, treats their situation as the situation of Shakespeare’s 
Hamlet. At the same time, in the poetic works of A. Hryhoryev the personal personification of the image of Shake-
speare’s hero is found as the writer is extremely subjective in his work, depicting his contemporary Hamlet-Arse-
nii, he depicts his own inner state, his own personal experiences.
Keywords: traditional image, identification, personal personification, social-everyday personification, 
hamletyzm.

Постановка проблеми. Трагедія Шекспі-
ра “Гамлет” впродовж багатьох століть 

спричиняла суперечки дослідників про справ-
жній сенс цього твору і наявність абсолютно 
протилежних інтерпретацій вчинків та ідеоло-
гії центральної постаті твору – принца Гамлета. 

У європейській літературі ХІХ століття різно-
манітні тлумачення і нове ідейне наповнення 
образу Гамлета вказує на те, що твір відповідає 
потребам епохи, що закладені в ньому пробле-
ми є особливо актуальними. Саме ХІХ століття 
актуалізувало гамлетизм як проблему у літера-
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турі; у цей час по-новому інтерпретуються вічні 
гамлетові питання. Європейська “гамлетологія” 
у XIX столітті перетворюється в окрему літерату-
рознавчу дисципліну, що формується у кожному 
національному літературознавстві. Смислове 
поле гамлетології розгортається між двома по-
люсами: інтерпретацією ренесансної ідеології 
центральної постаті трагедії Шекспіра (як і ідей-
ного змісту “Гамлета” у цілому), з одного боку, 
та інтерпретацією гамлетизму як певного ек-
зистенціального явища європейської культури 
і цивілізації, з боку іншого. Практично кожна 
національна європейська література має “свого” 
Гамлета і свій національний тип гамлетизму, 
причому дуже часто явище гамлетизму характе-
ризує літературних персонажів без прямих алю-
зій чи цитат з трагедії Шекспіра. 

У російських літературно-критичних статтях 
ХІХ століття термін гамлетизм переважно вжи-
вався, коли йшлося про соціально-культурне яви-
ще. Зосередивши дослідницьку увагу на росій-
ських Гамлетах у художніх творах ХІХ століття, 
можна переконатись, що гамлетизм у цю добу стає 
основою для моделювання художніх дійсностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У наших попередніх публікаціях ми досліджу-
вали критичні твори Аполлона Олександрови-
ча Григор’єва, а саме ті його статті, де критик за 
допомогою трагедії Шекспіра про принца дан-
ського обгрунтовував свої теоретичні судження. 
Критик розглядав психологічні особливості ха-
рактеру Гамлета при аналізі творів І. Турген’єва 
“Гамлет Щигровського повіту” та “Щоденник 
зайвої людини” [3], а також у статті “Гамлет” на 
одному провінційному театрі” [2]. Аналізуючи 
критичний спадок А. Григор’єва, ми досліджу-
вали гамлетизм інтерпретатора образу Гамлета 
як особистісну та соціально-побутову персоніфі-
кації образу героя Шекспіра. Оскільки критик, 
проводячи паралелі між своїми сучасниками 
та образом Гамлета Шекспіра, змінив аксіологіч-
ні домінанти образу принца данського та іден-
тифікував морально-психологічні якості Гам-
лета як якості молодих людей свого покоління, 
ми дійшли висновку про наявність соціально-
побутової персоніфікації образу героя Шекспіра 
у критичному доробку інтерпретатора. Водночас, 
ми зауважили, що А.Григор’єв як яскравий пред-
ставник свого покоління, шукаючи від-повіді на 
питання сенсу людського життя, визначаючись 
зі своїми морально-етичними нормами, розумів 
своїх сучасників та співчував їм, оскільки бачив 
віддзеркалення свого власного “я” в образі прин-
ца данського. Це дало нам змогу стверджувати 
про наявність особистісної персоніфікації образу 
Гамлета в критичних творах А.Григор’єва.

Метою дослідження є характеристика гам-
летизму А. Григор’єва (1822-1864), поета, пись-
менника, літературного критика та театрально-
го рецензента. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У цій статті ми ставимо зав-
дання дослідити особистісну та соціально-побутову 
персоніфікацію образу героя Шекспіра у поетичних 
творах А. Григор’єва як гамлетизм письменника.

Об’єктом дослідження є поетичні твори 
А. Григор’єва. Предметом дослідження є гам-
летизм письменника. 

Виклад основного матеріалу. Тлумачен-
ня і розуміння образу Гамлета Шекспіра для 
А. Григор’єва як і для багатьох його сучасників 
були визначені грою актора Мочалова. У повісті 
А. Григор’єва “Великий трагік”, один із персона-
жів стверджує, що відображаючи життя принца 
данського, Мочалов грав свою душу, яка була 
“романтичним віянням епохи”. На думку персо-
нажа його покоління звикло пов’язувати образ 
Гамлета з ідеєю про слабку волю, однак Гамлет 
Мочалова не відповідав трактовці Гете, оскіль-
ки в ньому “похмуро-зловісне” пересилювало всі 
риси характеру і навіть шкодило ідеї про слаб-
ку волю. Наголошуючи на “похмуро-зловісному” 
в Гамлеті, актор висловив цим “течію” [4, с. 530] 
своєї епохи. А. Григор’єв був переконаний, що 
з актором Мочаловим, який мав “величезний 
моральний вплив на все молоде покоління 
тридцятих років” “зливається епоха романтиз-
му в думці, романтизму в мистецтві, романтиз-
му в житті”. Це “романтичне віяння”, як писав 
А. Григор’єв, знайшло в ньому і його сучасниках, 
в їхній “натурі” “готові дані до його сприйняття” 
[3, с. 221]. У поезії “Мистецтво і правда” читаємо: 
“И было нам за человека, / За человека страшно 
с ним” [4, с. 89]. Слова: “Страшно, / За человека 
страшно мне!..” [1, с. 181] Гамлет Шекспіра не 
говорив, вони з’явилися у перекладі Польового 
і знайшли відгук у серцях представників поко-
ління А. Григор’єва. 

У поезії А.Григор’єва “Мистецтво і правда” 
описується також період, коли помер Мочалов, 
в душі якого зливалась “действительность с сце-
ническим обманом” [4, с. 90]. І саме тоді настав 
час для іншої правди, яка “простее, но дороже, 
здоровей действует на грудь” [4, с. 91]. І вже не 
страшно, а “весело теперь за человека” [4, с. 92]. 
“Простым, смиренным чадам века”, які змучи-
лися “жить болезненным обманом” потрібне, як 
пише А. Григор’єв, “великорусское начало”. Відо-
мо, що розмірковуючи над долею своєї нації, кра-
їни, А.Григор’єв вбачав ідеал вільного розвитку 
людської особистості в стані купців, де, на його 
переконання, на свободі, без кріпосного гніту най-
краще розвинулися самобутні риси народу. Отже, 
на переконання критика, його сучасники-Гамле-
ти повинні позбутися свого стану шляхом досяг-
нення реального ідеалу, “великорусского начала”.

Поезія і проза А. Григор’єва є у взаємовідноси-
нах з його світосприйняттям та його критичною 
діяльністю. А. Григор’єв у своїх критичних стат-
тях неодноразово висловлювався про те, що світо-
сприйняття художника є обумовлене історични-
ми обставинами та країною. Для літературного 
критика А. Григор’єва художник – це завжди 
проповідник істини, який, відкриваючи нам та-
ємниці своєї сучасності, знаходить відображення 
у своїх героях. Тому, щоб зрозуміти індивідуаль-
ність автора А. Григор’єва, звернемося до його 
творчості, оскільки в його героях знайшли вияв 
особистість та індивідуальність автора. 

Розглянемо повість А. Григор’єва “Людина 
майбутнього”. У цьому творі письменник зма-
лював “людину епохи” [4, с. 283], сучасного йому 
Гамлета, Арсенія Віталіна, “чужого зовсім умо-
вам суспільства”, який перебуває “у стані ві-
чного заперечення і тяжкої, нестерпної апатії” 
[4, с. 260]. Головна тема твору – одинока особис-
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тість та її взаємодії зі світом, її відчуження від 
суспільства, яке не зрозуміло її. Письменник 
проводить тонкий психологічний аналіз свого 
героя, який намагається подолати стан душі, 
так детально розглянутий А.Григор’євим при 
аналізі “Гамлета Щигровського повіту”, стан 
сучасного йому Гамлета. Арсеній, визнаючи, 
що у нього розстроєні нерви, стверджує, що він 
страждає від хибної поваги до певних речей про-
тягом багатьох років, і що у такому стані пере-
буває не лише він, оскільки є багато таких як він 
“безумців” [4, с. 250], молодих людей його епохи. 
Апатія є наслідком не його боротьби з дійсністю, 
а боротьби з примарами. Він є виснажений цією 
боротьбою, постійно розчарований і це розчару-
вання є щирим, бо, страждаючи через свої екс-
центричні переконання, він втікав від дійсності 
в своє примарне “я”, що призвело до того, що таке 
життя у мріях, внутрішні страждання виснажи-
ли його. Свої внутрішні сили Арсеній, як і його 
сучасники, виснажив внутрішніми безплідними 
стражданнями, звинувачуючи дійсність у тому, 
що вона не дала йому того, що він вимріяв. У мо-
лодості сміливість поглядів, різкість суджень Ві-
таліна суперечили його бездіяльному способу 
життя. Арсеній стверджує, що його покоління 
само винне у тому, що не залишає за собою жод-
ного сліду. Такий стан призводить до хвороби 
безсилля волі. Вступаючи у дійсність з “перед-
чуванням майбутнього” [4, с. 268], сучасники 
Віталіна вносять в теперішнє лише страждання 
і нудьгу, яку вони називають не нудьгою, а без-
силлям волі. Віталін впевнений, що воля у його 
сучасників є, однак, цю волю вони застосовують 
для своїх внутрішніх страждань. Суспільство 
страждає через розуміння того, що істина ним 
лише усвідомлюється, а не виконується, а також 
від застарілих понять, “готових данних минуло-
го”, і за цими данними люди “вічно засуджені 
шукати самих себе, свої власні поняття обов’язку 
і моральності, свого власного погляду на життя” 
[4, с. 269]. Нагадаємо, А. Григор’єв був перекона-
ний, що риси характеру людини є об’єктивним ві-
дображенням дійсності. Герой вважає, що нещас-
тя виникають під впливом зовнішніх обставин, 
реального суспільного середовища. Віталін пе-
режив розчарування в людині, якій щиро вірив, 
яку поважав і перед якою схилявся, в якій вба-
чав “обранця і жреця істини” [4, с. 262], та справи 
цієї людини не відповідали її словам, ідеал по-
чав жити як філістер. 

Герой А. Григор’єва прийняв рішення бороти-
ся зі своїми ідеалами. У його душі звучить голос, 
який кличе до “життя і діяльності” [4, с. 262]. 
Страждаючи сам, Віталін розуміє страждання 
інших, прагне не лише вилікуватися, а й ви-
лікувати інших, оскільки переконаний, що всі 
люди XІX століття страждають, “всі до єдиного, 
в більшій чи в меншій мірі” [4, с. 261]. Арсеній 
з презирством ставиться до свого минулого, коли 
він “хотів неможливого і падав під тягарем цих 
неможливих вимог” [4, с. 265], переживаючи 
моральні страждання. Герой переконаний, що 
кожна мисляча особистість закономірно пережи-
ває такий період, коли вона усвідомлює себе осо-
бистістю, відділяється від цілого і “падає в прах 
перед цим безкінечним цілим” [4, с. 265–266], 
усвідомлюючи свою нікчемність перед ним. При-

ходить інша пора, коли людина, випробувавши 
свої сили, реально оцінює свої можливості. Лю-
дина втратила віру в багато речей, однак вона 
не засуджує себе, не звинувачує себе у цьому, ро-
зуміючи, що по-інакшому вона не могла б жити. 
У цей період людина усвідомлює, що має право 
на щастя і життя. У такому стані перебуває Арсе-
ній Віталін, вимучений і хворий, внаслідок свого 
попереднього стану, стану сучасних йому Гамле-
тів. У своїх п’єсах герой зображає свій внутріш-
ній стан, бо хоче допомогти своїм сучасникам 
зрозуміти їх страждання, їх внутрішню боротьбу, 
щоб вони знайшли виправдання самим собі, зна-
йшли вихід з Гамлетової ситуації. Він переко-
най, що для того, щоб вилікуватися від хвороби 
його епохи необхідно її зрозуміти. Він вирішує 
для себе “жити і померти з масами” [4, с. 280]. Ге-
рой А. Григор’єва вірить у людину, переконаний, 
“що в кожному, яким би він вульгарним і пустим 
не здававався, завжди можна знайти глибоку 
сторону” [4, с. 257]. Зненавидівши своє минуле, 
Арсеній живе вірою у майбутнє, вважає, що ко-
жен має право на щастя, упевнений, що у всьому 
є божественна правда і стверджує “необхідність 
пропаганди своїх переконань” [4, с. 259]. 

У творі “Людина майбутнього” знайшли ви-
раження християнські переконання самого 
А. Григор’єва. Критик виступав за свободу осо-
бистості, за її активність. А. Григор’єв вважав 
прагнення людини до самовдосконалення, до мо-
рального ідеалу основним у людському житті. Він 
писав, що кожний розуміє ідеал по-різному. Його 
ідеал людини – це вільна особистість з високими 
моральними якостями, духовно багата, з христи-
янським відношенням до життя. Як бачимо, пись-
менника хвилювала проблема особистості, її доля 
у суспільстві. Він виступав за свободу особистості, 
за її активність, за протест проти догм, який він 
бачив не у соціальному перевороті, а в індивіду-
альному моральному протесті людини, яка має 
залишити за собою слід на землі, прагнути бути 
корисною. Саме прагнення морального ідеалу 
сприяє подоланню “безвихідних мук морально-
го безсилля Гамлета” [3, с. 186]. Нагадаємо, що 
у своїх критичних статтях А. Григор’єв писав, що 
ідеалізм є хворобою його доби. Його сучасники, 
підходячи до дійсності з абстрагованою думкою, 
вимагають від неї того, про що мріють, а не того, 
що вона їм дає. Вони відвертаються від життя, зо-
середжуються на собі у гордій нудьзі, не отриму-
ючи того, що вимагає їхнє я. Ось у чому, на пере-
конання А.Григор’єва полягає хвороба сучасника, 
який бачить себе страждаючим Гамлетом. 

“Він писав багато, працював у багатьох журна-
лах, але писав і працював періодами”, – так ха-
рактеризував А. Григор’єв свого героя Віталіна, 
який був дуже схожим на свого автора глибиною 
душевних переживань, життям, яке не вдалося, 
самоаналізом, рефлексією. А. Григор’єв завжди 
утотожнював героя і автора в чужих творах, і, вод-
ночас, був надзвичайно суб’єктивним у своїй прозі 
і ліриці. Одинокий романтик, надзвичайно враз-
ливий, А. Григор’єв постійно перебував у пошуках 
гармонії, не завжди приймав дійсність, оскільки 
зустрічав непорозуміння зі сторони оточуючих 
і через це душевно страждав. Він, як і його герой 
Віталін, не зраджує своїм віруванням, однак вони 
його не заспокоюють. Самоаналіз Гамлета-Віта-
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ліна – це у більшості випадків самоаналіз його 
автора, який перебував у “постійних метаннях 
між ідеалами і грішною землею” [7, с. 23]. Гамлет-
Григор’єв проповідував високі моральні і есте-
тичні ідеали, боротьбу за самостійність духовного 
життя людини, за вічні цінності, за достоїнство 
людської душі. Важливішими за будь-які полі-
тичні питання А. Григор’єв вважав питання “мо-
ральної і розумової самостійності” [5, с. 417] (лист 
до Н. Страхова від 18.07.1861). А. Григор’єв писав, 
що Арсеній, тікаючи від своїх внутрішніх страж-
дань, від самого себе, шукав забуття у будь-чому. 
Сам письменник вів богемне життя, яке призво-
дило до нервових зривів. Через нерегулярність 
заробітків, він заставляв речі, поневірявся по різ-
них квартирах, неодноразово попадав у боргову 
в’язницю. Заробивши певні гроші, А. Григор’єв 
відразу ж витрачав їх, шукаючи забуття. Його пе-
реслідувало, як він сам писав у листах до Н. Стра-
хова, “усвідомлення своєї непотрібності” [5, с. 413], 
бо вважав своє покоління зайвими людьми у сус-
пільстві. А. Григор’єв описував свій внут-рішній 
стан так: “нудьга повної безнадійності з невтом-
ним прагненням якої-небудь віри” [5, с. 417], 
“муки розуму, який все піддає сумніву – дурниця 
у порівнянні з муками серця яке у всьому сумні-
вається, яке є озлоблене само на себе і на все, що 
воно навколо себе бачило” [5, с. 422]. Як бачимо, 
зобразивши Арсенія, А. Григор’єв зобразив свого 
сучасника-Гамлета, і, водночас, продемонстру-
вавши своє твердження про те, що письменник за-
вжди є суб’єктивним у своїй творчості, змалював 
свій внутрішній стан.

Висновки і пропозиції. У статті розглянуто 
повість А. Григор’єва “Людина майбутнього” де 
письменник змалював свого сучасника, Арсенія 
Віталіна. Письменник проводить тонкий психо-

логічний аналіз свого героя, який намагається 
подолати стан душі, так детально досліджений 
А. Григор’євим при аналізі “Гамлета Щигров-
ського повіту”, стан сучасного йому Гамлета. 
Таким чином, у творчому доробку А. Григор’єва 
є наявна соціально-побутова персоніфікація об-
разу принца данського, оскільки автор, змальо-
вуючи свого сучасника, наділяє їх морально-пси-
хологічними характеристиками образу Гамлета 
Шекспіра, що були детально описані ним в його 
критичних статтях, де дослідник, підкреслює по-
дібність представників свого покоління до Гамле-
та, і, водночас, надає образу Гамлета морально-
психологічних характеристик своїх сучасників. 

Оскільки А. Григор’єв завжди утотожнював 
героя і автора в чужих творах, і, водночас, був 
надзвичайно суб’єктивним у своїй прозі і ліриці, 
продемонстровано, що в образі Арсенія знайшли 
вияв особистість та індивідуальність автора. Ар-
сеній-Гамлет є дуже схожим на свого автора гли-
биною душевних переживань, життям, яке не 
склалося, самоаналізом, рефлексією. Як бачимо, 
зобразивши Арсенія, А. Григор’єв зобразив свого 
сучасника-Гамлета, і, водночас, продемонстру-
вавши своє твердження про те, що письменник 
завжди є суб’єктивним у своїй творчості, зма-
лював свій внутрішній стан, що і є особистісною 
персоніфікацією образу Гамлета. Отже, ми може-
мо дійти висновку, що гамлетизм А. Григор’єва 
послужив основою для моделювання художньої 
дійсності в його творі “Людина майбутнього”. 
Таким чином, вивчаючи поетичний спадок пись-
менника, ми можемо отримати розуміння того, 
що прагнули представники його доби, зрозуміти 
їх моральний стан та ідеали. Це дає нам змогу 
краще зрозуміти процеси у суспільстві на певно-
му історичному етапі його розвитку.
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РЕЦЕПЦІЯ ТЕРМІНІВ УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА  
ЯК ЗАСОБУ ВІДОБРАЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА  

У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Анотація. В статті зроблено спробу окреслити визначальні ознаки рецепції термінів ужиткового мистец-
тва з проекцією на підходи відображення етнокультурних концептів у процесі перекладу україномовних 
реалій англійською мовою. Дослідження зосереджене на парадигмі міжпредметних зв’язків з урахуван-
ням матеріалів регіонального характеру, у першу чергу, народних промислів в Закарпатті. Актуальність 
розвідки полягає в тому, що однією зі змістовних ознак ужиткового мистецтва українського народу постає 
його національно маркована термінологічна лексика. Домінантні особливості мовостилю в означеному 
контексті рецепції охоплюють стереотипні народні уявлення світосприйняття загалом і сутності окремих 
тематичних пластів з огляду на їхню предметну лексику – зокрема.
Ключові слова: рецепція, терміни, галузева термінологія, ужиткове мистецтво, народні промисли, 
етнокультурне середовище, переклад.
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RECEPTION OF APPLIED ART TERMS AS MEANS OF DISPLAYING  
AN ETHNOCULTURAL ENVIRONMENT IN THE PROCESS  

OF TRANSLATION IN ENGLISH
Summary. The article attempts to outline the defining features of the reception of the terms of applied art 
with a projection onto the approaches of displaying ethnocultural concepts in the process of translating Ukrain-
ian-language realities into English. The process of functioning of terminological vocabulary should be viewed 
through the prism of the national language system. The study focuses on the paradigm of interdisciplinary 
connections based on materials of a regional nature, primarily folk crafts in Transcarpathia. The relevance 
of intelligence lies in the fact that one of the content features of the applied art of the Ukrainian people aris-
es its nationally marked terminological vocabulary. The study of lexical units containing a fixed component 
of national identification in relation to the linguistic picture of specific semantic strata is of particular great 
importance for the reception by the translator, primarily as an active recipient of a holistic lexical-semantic 
field. The dominant peculiarities of the speech style in the considered context of reception embrace stereotypi-
cal folk representations of the worldview as a whole and the essence of individual thematic layers, taking into 
account their subject vocabulary – In particular. Numerous lexemes rooted in ethnographic archetypes, where 
the so-called evaluative critical component is often defined and, more broadly, connotative coloring, indicate 
the performance of the marked text structure. The spatial objectivity of concepts is characteristic of native 
craftsmen. A lot of them use such language units, which are characterized by ethnically labeled associations. 
The corresponding inscriptions on the products expanded the visual and expressive potential of the language. 
Nationally labeled terminological vocabulary also presents certain difficulties for the reception of the concepts 
of applied art, in fact, as a means of adequately reflecting the ethnocultural environment in the process of 
translation into English.
Keywords: reception, terms, industry terminology, applied art, folk crafts, ethnocultural environment, 
translation.

Постановка проблеми. Однією зі змістов-
них ознак ужиткового мистецтва укра-

їнського народу постає його національно мар-
кована термінологічна лексика. Вона містить 
домінантні особливості мовостилю, що в означе-
ному контексті рецепції поєднує в собі, у першу 
чергу, стереотипні народні уявлення світосприй-
няття загалом і сутності окремих тематичних 
пластів (наприклад, а) гончарство; б) дерево-
обробні ремесла; лозоплетіння; в) вишивання) 
з огляду на їхню предметну лексику – зокрема. 
Йдеться про народні промисли як джерело істо-
ричної пам’яті, практично-діяльнісних традицій, 
концентрованих на окремих регіональних тери-
торіях України. Власне, там, де етнографічні, 
мистецько-фольклорні прояви духовних змагань 
творять своєрідну субкультуру. Останнє й окрес-
лює індивідуально-авторське розуміння терміно-

логічної лексики ужиткового мистецтва та його 
засвоєння у процесі перекладу, приміром, спорід-
неними (англійською, німецькою; українською, 
російською, польською) й неспорідненими (ан-
глійська, українська) мовами. Це дає можливість 
інтегрувати змістовний позитив фахової лексики 
з урахуванням національно маркованих смисло-
вих забарвлень, понятійних уточнень з огляду 
на теорію кольору.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Процес функціонування тер-мінологічної 
лексики слід розглядати крізь призму системи 
національної мови. Специфіці використання 
термінів, у т. ч. й ужиткового мистецтва, як мар-
кованих лексем присвячені праці таких учених, 
як О. Воропай, М. Гладкий, В. Дейнека, П. Ду-
дик, Т. Кияк, В. Кузьменко, В. Лейчик, Г. Лозко, 
Г. Мелех, В. Наулко, О. Письмиченко, О. Пота-
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пенко, Г. Снетова та ін. Проте слід підкреслити: 
відсутні спеціальні дослідження, які б системно 
висвітлювали складники змісту рецепції на-
ціонально маркованих реалій з урахуванням 
чинника впливу на розвиток особистості тради-
цій народних промислів. Тут варто виокремити 
ґрунтовну студію «Стильові особливості угор-
ської вишивки Закарпаття (ХІХ – поч. ХХ ст.)» 
[1] А. Копривої, в якій побічно згадується про 
коло аспектів, що вперше стали предметом на-
шого дослідження. Окремі важливі моменти 
порушені у публікаціях Л. Каленіченка («Ху-
дожня різьба гуцулів», 1941) [2], М. Шмельової 
(«З історії національного костюма українців За-
карпатської області», 1950) [3], П. Жолтовського 
(«Художні промисли в Західних областях Украї-
ни», 1957) [4], І. Симоненка («Народна вишивка 
Закарпаття», 1957) [5], Л. Сухої («Художні ме-
талеві вироби українців Східних Карпат другої 
половини ХІХ–ХХ ст.», 1959) [6], І. Добрянської 
(«Типи та колорит західноукраїнської народної 
вишивки», 1959) [7], О. Соломченка («Гуцуль-
ське народне мистецтво і його майстри», 1959) 
[8], М. Курилича («Народне мистецтво і худож-
ні промисли Гуцульщини», 1960) [9], С. Валь-
ницької («Різьба та кераміка в Україні», 1964) 
[10], І. Боднара («Орнаментика карпатських 
вишивок», 1969) [11], О. Канцедикаса («Гуцуль-
ські майстри», 1970) [12], М. Перлага («Народні 
вишивки Закар-паття», 1972) [13], В. Вітрука 
(«Гуцульське виробництво в латуні», 1975) [14], 
О. Полянської («Особливості одягу населення За-
карпаття», 1976) [15], М. Якібчука («Орнаменти-
ка гуцульського дерев’яного різьблення», 1978) 
[16], В. Качкана («Скарби душі: про майстрів 
народних художніх промислів на Закарпатті», 
1979) [17], Д. Скільського («Гуцульська народна 
різьба», 1981) [18], Я. Байрака («Сучасне гон-
чарство Закарпаття», 1986) [19], Г. Гориня («На-
родні промисли лемків Закарпаття», 1986) [20], 
І. Красовського («Камінь і дерево в народних 
промислах лемків», 1987) [21], М. Мандибури 
(«Допоміжні види занять (народні промисли)», 
1987) [22], Г. Лозко («Домашні ремесла і художні 
промисли», 1995) [23], Л. Оршанського («Основи 
гуцульського художнього деревообробництва», 
2002 [24], Є. Гайової («Лозоплетіння в селі Іза», 
2007) [25], Р. Кобальчинської («Закарпатські 
гуні», 2008) [26], М. Гладкого («Українська народ-
на іграшка», 2009) [27], В. Дейнеки («До питання 
про типологію термінологічної лексики митної 
справи», 2009) [28], Г. Мелех («Німецька фахова 
мова кулінарії: системно-структурні та функцій-
но-семантичні аспекти», 2018) [29] та ін. 

Мета і завдання статті. У межах даного до-
слідження зроблена спроба висвітлити аспекти 
формулювання відповідно конкретних завдань 
і цілей.

Мета роботи полягає у з’ясуванні та структу-
руванні основних лексичних і тематичних плас-
тів, а також етнокультурних концептів. Вони 
служать додатковою аргументацією в дискурсі 
обґрунтування народних промислів як сфери 
ужиткового мистецтва з проекцією на рецепцію 
національно маркованої лексики у процесі пере-
кладу англійською мовою.

Об’єкт дослідження – лексичні й тематичні 
пласти ужиткового мистецтва. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення 
лексичних одиниць, що містять фіксований ком-
понент національної ідентифікації стосовно мов-
ної картини конкретних семантичних пластів, 
становить особливе вагоме значення для рецеп-
ції з боку перекладача, у першу чергу, як актив-
ного реципієнта цілісного лексико-семантично-
го поля (народних промислів / folk crafts). 
Наші розвідки, у т. ч. кандидатська дисертація 
«Естетичне виховання молоді засобами народ-
них промислів Закарпаття (1919–1939 рр.» (Тер-
нопіль, 2013), свідчать про те, що маркованість  
(фр. maraquer – позначати) термінологічних 
означень має об’єктивний статус лексем у меж-
ах досліджуваної фахової лексики. Стосовно 
тематичних пластів ужиткового мистецтва 
(ужиткове мистецтво / applied art) можна 
стверджувати той факт, що для них примітний 
національний колорит консубстанційної лек-
сики / consubstantial vocabulary. Він і посилює 
духовно-ментальний феномен відображення дій-
сності і, зокрема, того середовища, в якому тво-
ряться відповідні мотиватори-номени духовної 
й матеріальної культур, наприклад, субкультури 
лозоплетіння в селі Іза на Закарпатті. 

Примітний факт: у вересні 1921 року у Празі 
відбулася велика промислова виставка, на якій 
були широко представлені зразки народних про-
мислів названого села зокрема і всього краю (то-
дішня офіційна назва Підкарпатська Русь) – за-
галом. Народне мистецтво українців Закарпаття 
було репрезентоване у промисловому павільйо-
ні завдяки підтримці Ужгородського крайового 
кооперативного союзу. Про її успіх відгукнув-
ся видатний культурно-освітній і церковний 
діяч, нині – Герой України Августин Волошин  
(1874–1945) на сторінках «Календаря на 1921 рік» 
у статті «Празька взірцева ярмарка»: «Цікава ви-
ставка, що охопила смаки кожного відвідувача 
ярмарки була, крім того, ще доповнена чудовими 
етнографічними експонатами з художньо-про-
мислового музею» [30, с. 32].

У цьому дискурсі доцільно назвати також такі 
приклади, які використо-вуються носіями народ-
них промислів на рівні їхнього прагнення – ді-
яти з прагматичною метою отримати результат. 
Йдеться про нерідко побутові узагальнення 
крізь призму ідіом, сталих текстових структур, 
крилатих висловів: «to be the architect of one’s 
own fortune» / «бути ковалем свого щастя»; «strike 
while the iron is hot» / «куй залізо, поки гаряче»; 
«little strokes fell great oaks» / «крапля по краплі 
і камінь довбає»; «never write what you dare not 
sign» / «що написано пером – не вирубати соки-
рою»; «Jeniffer has always known her wishes and 
been the architect of her own fortune» / «Дженіфер 
завжди знала свої бажання і була ковалем сво-
го щастя»; «to fight fire with fire» / «клин клином 
вибивають»; «habit cures habit» / «клин клином 
виганяють»; «tarred with the same brush» / «ма-
зані одним пензлем»; «the shoemaker’s wife is 
the worst shod» / «швець без чобіт»; «Harry’s the 
best car mechanic in town but his own car has been 
broken for a year already – the shoemaker’s wife is 
the worst shod» / «Геррі найкращий автомеханік 
в місті, але його власна машина вже рік пола-
мана – швець без чобіт»; «art is long, life is short» 
(лат.: ars longa, vita brevis – вислів Гіппократа) / 
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«життя коротке, мистецтво вічне»; «art is long, life 
is short and her art will live forevermore» / «життя 
коротке, мистецтво вічне і її мистецтво буде жити 
вічно»; «in for a penny, in for a pound» / «взявся за 
гуж, не кажи, що не дуж»; «there are more ways 
to the wood than one» / «світ клином не зійшовся»; 
«between the upper and nether millstone» / «між 
верхніми і нижніми жорнами»; «he works best 
who knows his trade» / «справа майстра боїться»; 
«no pain, no gain» / «без праці немає плоду»; «to 
jangle on someone’s nerves» / «грати на нервах»; 
«Please do not jangle on my nerves. I’m the most 
hot-tempered person in the world» / «будь ласка, не 
грай на моїх нервах, я – найбільш запальна лю-
дина на світі»; «he knows how many beans make 
five» / «він собі на руки сокиру не упустить»; «It’s 
no use pumping a dry well» / «носити воду в решеті; 
марно качати воду з порожнього колодязя»; «the 
game is not worth the candle» / «шкурка вичинки 
не варта»; «the Providence / Divine Providence / 
God’s administration» (лат. рrovidentia) / «проми-
сел Божий».

Наведені приклади презентують мотива-
ційні моделі словосполучень, в яких фіксуєть-
ся, як правило, предмет дії, а також і сама дія. 
Деякі з процитованих словосполучень ми за-
писали в таких майстрів ужиткового мистец-
тва села Іза (Закарпаття, Хустський район), 
як Іван Криванич (1923–2011), Христина Орос  
(1926–2010), Михайло Щербан (1927–2011), Іван 
Лукеря (1940–2011), Василь Голоботовський  
(1941–2008), Василина Орос (1914–2010). Для 
уродженців цього села, представників кількох 
поколінь тієї чи іншої родини, лозоплетіння 
стало чи не єдиним засобом існування від XVIII ст.  
до нинішньої доби. Важливо, що кожна роди-
на мала свої пріоритети, позначені головною 
ознакою наступності досвіду – з покоління в по-
коління [31]. Проведене нами анкетування ви-
явило цілий словничок термінів, що виявляють 
спосіб мовомислення народних умільців з вкра-
пленнями діалектної лексики (Марія Німчук, 
Василь Галас, Дмитро Кондраш, Пелагія Хвуст, 
Марія Галас, Михайло Хвуст, Андрій Пасулька, 
Степан Галас, Василь Щербан, Калина Галас, 
Пелагія Сабов, Андрій Голоботовський, Василь 
Орос, Марія Пасулька, Василь Кемінь, Михайло 
Орос, Марія Кемінь, Анна Хвуст, Дмитро Галас, 
Василь Вакаров, Василина Вучкан, Василина 
Голоботовська, Михайло Мадяр, Василь Сабов, 
Іван Ізай, Пелагія Вакаров, Хрестина Галас, 
Хрестина Орос, Дмитро Орос). 

Діалектні ознаки поєднуються, наприклад, 
у жителів закарпатського села Іза з найбільш 
поширеним ремеслом ужиткового мистецтва – 
лозоплетінням. Традиційним було (за нашими 
спостереженнями від 1810 року) плетіння із:  
а) лози кошиків, хлібничок, стільців, підста-
вок та інших предметів домашнього вжитку;  
б) із лика липи, берези кошиків для збирання 
ягід та грибів. Вони користувалися великим 
попитом у населення, оскільки були легкими, 
міцними і зручними в користуванні. Лінгваль-
ним пріоритетом є фахові назви, уживання яких 
вмотивоване традицією села Іза та діалектними 
ознаками бойківської говірки. 

Для перекладача як реципієнта важливо збаг-
нути стрижневі означення, що відтворюють вну-

трішні й зовнішні ресурси вмотивованих лексем, 
хоч вони, як правило, стислі, стилістично ней-
тральні та однозначні, зокрема: embroidery – ви-
шивка /вишивання/; embroiderer – вишивальник/
вишивальниця; an embroidery of wild flowers – ві-
зерунковий килим польових квітів; embroidered – 
вишитий / прикрашений вишивкою; embroider 
in satin-stitch – вишивати гладдю; embroider in 
silk – вишивати шовком; embroider on canvas – 
вишивати на канві; cross-stitch –embroidery – ви-
шивка хрестом; embroider in gold – шити зо-
лотом; embroider rug – вишитий килим; hand 
embroidery – ручна вишивка; a colourful design 
was embroidered on the sleeve of the shirt – на ру-
каві сорочки був вишитий яскравий візерунок.

У цьому зв’язку заслуговують на увагу ключо-
ві лексеми, в яких вирізняється, наприклад, 

– іменник: embroidery – вишивка/ви-
шивання; embroiderer – вишивальник; 
earthenwares / pottery – гончарство/гончарні 
вироби; potter – гончар; blacksmithing – коваль-
ство; blacksmith – коваль; ceramics – кераміка; 
craft/trade/field/ business/ industry – промисел/
промисли; woodworking – деревообробка; basket 
weaving – лозоплетіння; carving – різьба по дере-
ву/випилювання/висікання/різьблений орна-
мент/різьба/висічена фігура;

– прикметник + іменник (folk crafts – народні 
промисли/народні ремесла; applied art – ужит-
кове мистецтво; folk art – народне мистецтво; 
decorative art – декоративне мистецтво; art 
castings – художнє лиття; Fine Arts – образотвор-
чі мистецтва; graphic art – графічне мистецтво/
графіка); 

– прикметник + власна назва (Early 
Renaissance – ранній ренесанс; High Renaissance – 
високий ренесанс; Early Baroque – раннє барок-
ко; Late Baroque – пізнє барокко); 

– прикметник + прикметник + іменник 
(Decorative Applied Art – декоративно-ужиткове 
мистецтво; Industrial Art Design – промисловий 
художній дизайн; Monumental Decorative Art – 
монументальне декоративне мистецтво). 

Виготовлені з дерева предмети посуду, хатні 
речі народні умільці завжди прикрашали орна-
ментом, хрестами, розетками, нерідко додаючи 
національно марковані українські номени під 
відповідними образами святих. Прикрасами слу-
жили художнє різьблення, випилювання, випа-
лювання, різнокольорове фарбування тощо. Все 
це служило джерелом додаткової експресії та ес-
тетичної вишуканості. 

Висновки і пропозиції. Численні лексеми 
закорінені на етнографічних архетипах, де час-
то окреслюється так званий оціночно-критичний 
компонент і ширше – конотативне забарвлення, 
що вказує на продуктивність маркованої тексто-
вої структури. Просторова предметність понять 
характерна для носіїв народних ремесел. Чима-
ло у їхньому вжитку таких мовних одиниць, для 
яких характерні етнічно марковані асоціації. 
Відповідні написи на виробах розширювали зо-
бражально-виражальний потенціал мови. На-
ціонально маркована термінологічна лексика 
становить і певні труднощі для рецепції понять 
ужиткового мистецтва, власне, як засобу адек-
ватного відображення етнокультурного середо-
вища у процесі перекладу англійською мовою.
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ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМНА АСИМЕТРІЯ ГАСТРОНІМІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Анотація. У статті досліджується лінгвокультуремна асиметрія та національно-культурний смисл фра-
зеологічних одиниць у сфері матеріальної культури. Аналіз процесів утворення та розвитку фразеологіз-
мів у різних мовах дає можливість виявити лінгвокультурологічні особливості фразеологічних номінацій, 
а також спільні й відмінні характерні особливості фразеологічних лінгвокультурем-гастронімів на пона-
чення артефактів у сфері матеріальної культури німців і українців. Маніфестація лінгвокультуремної 
асиметрії саме на матеріалі ФО з компонентами гастронімами має глибоке концептуальне підґрунтя, на 
якому базується сакральність багатьох продуктів харчування. Відтак, ставлення до страв переважно по-
божне, культове. Часто – як німці, так і українці – використовують страви або напої при обрядах і ритуа-
лах. За спільним культурним складником гастроніми організовуються в гастрономічний культурний код, 
який є системою знаків матеріального й духовного світу, що стали носіями культурних смислів. Образна 
система харчових продуктів вважається одним із найважливіших кодів культури. Декодування культур-
ного коду сприяє, на наш погляд, вивченню світосприйняття та світорозуміння певного лінгвосоціуму. 
Продукти харчування – це один із найдавніших універсальних “пластів матеріальної культури й побуту, 
що являє собою історично першу сферу виникнення та існування культурних цінностей, людина оперує 
цим поняттям щоденно, оскільки продукти харчування є першоосновою фізичного існування”.
Ключові слова: семантична структура, лінгвокультурологічне значення, національно-культурний зміст, 
лінгвокультуремна асиметрія, фразеологічні номінації, національно-культурный аспект, лінгвосоціум, 
гастросемантика, концептополе, культурний код.
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LINGUOCULTURAL ASYMMETRY OF GASTRONYMS  
(ON THE BASIS OF GERMAN AND UKRAINIAN LANGUAGES)

Summary. The article deals with linguocultural asymmetry and national-cultural meaning of phraseological 
units in the sphere of material culture. The analysis of the processes of formation and development of phrase-
ologisms in different languages makes it possible to reveal the linguocultural features of phraseological nomi-
nations, as well as common and distinctive characteristic features of phraseological linguistic culturemes-gast-
ronyms for denoting artifacts in the sphere of material culture of Germans and Ukrainians. The problem of the 
correlation between language and culture has become a stimulus for the beginnings of comparative linguocul-
turology. It is especially connected with a search of the concept of universal and specific in the perception of real-
ity by carriers of diverse linguocultural traditions. The revelation and fixation of the vocabulary with a national 
and cultural feature, the ascertainment of the status of national and original components in the structure of 
the meaning of a word, the ways of their explication, the clarification of regularities of the semantic parallelism 
of semiotic systems has an essential role for studying the peculiarity of the conceptualization of the world in 
different national languages. The manifestation of linguocultural asymmetry precisely on the material of phra-
seological units with components gastronyms has a deep conceptual basis on which the sacredness of a lot of food 
products is based. Therefore, the attitude towards dishes is mostly sacred, cult. Both Germans and Ukrainians 
often use dishes or drinks in observances and rituals. According to a common cultural component, gastronyms 
are organized into a gastronomic cultural code, which is a system of signs of the material and spiritual world 
that have become the carriers of cultural meanings. The imaginative system of food products is considered one 
of the most important codes of culture. From our point of view, the decoding of a cultural code contributes to the 
study of the world perception and understanding of a certain linguosociety. Food is one of the most ancient uni-
versal layers of material culture and everyday life, which is historically the first sphere of origin and existence 
of cultural values. People use this concept daily because food is the primary basis of physical existence.
Keywords: semantic structure, linguoculturological meaning, national-cultural content, linguocultural 
asymmetry, phraseological nominations, national-cultural aspect, linguosociety, gastrosemantics, conceptual 
field, cultural code.

Постановка проблеми. Фразеологія – най-
яскравіший спосіб віддзеркалення куль-

тури в мові – відтворює в концентрованому ви-
гляді специфіку історико-культурного розвитку 
тієї чи іншої національно-культурної спільноти, 
допомагає вирішити одну з найактуальніших 
проблем сучасних семантичних і лінгвосеміотич-
них досліджень – проблему взаємодії змісту мов-
них одиниць із пізнанням (когніцією) людини 
та її культурою. Фразеологічні одиниці (ФО) є, на 

наше переконання, необхідними для адекватно-
го лінгвокультурологічного осмислення фактів 
мови й культури, взаємодії різних мовленнєвих 
структур у процесі комунікації носіїв різних лінг-
вокультур та для виявлення ізоморфних й ало-
морфних структурно-семантичних та образно-ха-
рактерологічних особливостей знаків вторинної 
номінації. Це пов’язано насамперед з тим, що ФО 
виникають у національних мовах на основі такого 
образного представлення дійсності, яке відобра-
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жає побутово-емпіричний, історичний чи духов-
ний досвід мовного колективу, пов’язаний, без-
умовно, з його культурними традиціями, оскільки 
суб’єкт номінації в мовній діяльності – це завжди 
суб’єкт національної культури [див., напр.: 11].

Цей напрям мовознавчих досліджень, який 
нині визначається як зіставно-лінгвокульту-
рологічний [див., напр.: 6], виходить в основно-
му з аспекту вивчення вираження ФО, близь-
ких за значенням, розбіжностей у складі слів-
компонентів, особливо культурно маркованих. 
Результатом аналізу й опису в такому випадку 
слугує виявлення як власне національного, так і 
універсального на рівні плану вираження певних 
концептуальних структур. Невипадково розвід-
ки цього спрямування вписуються у парадигму 
національно-культурного аспекту дослідження 
значення, де національне – це насамперед сама 
мова разом з її знаками культури, тобто наймену-
ваннями на позначення характерних для певного 
народу реалій – назв специфічних знарядь праці, 
речей, власних імен, міфологем, символів тощо. 
На думку В.М. Телія, зокрема, культура виража-
ється певними суб’єктами, втіленими в матеріаль-
ну форму природними реаліями (такими, як небо, 
земля, рослини), артефактами (хрест, дім, чаша), 
ментефактами (добро, зло, істина, совість), панів-
на більшість яких набуває вербального, знакового 
вираження у вигляді концептів культури. У своїй 
сукупності вони створюють “символічний Всесвіт 
культури” [12, с. 409].

Актуальність статті зумовлена антропоцен-
тричним спрямуванням сучасних лінгвістичних 
досліджень на розкриття національно-культур-
ного смислу фразеологізмів-гастронімів та їх 
лінгвокультуремної асиметрії у сфері матеріаль-
ної культури. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Найчіткішу маніфестацію (етно)культур-
ного складника того чи іншого концепту можна 
простежити на прикладі ФО, які містять у сво-
їй структурі релевантні для будь-якого лінгво-
культурного соціуму компоненти. З-поміж таких 
культуронасичених компонентів виокремлюють-
ся лексеми, які номінують продукти харчування 
та напої – гастроніми (від грецьк. gastros ‘шлу-
нок’ + nomos ‘закон’ + onyma ‘ім’я’), бо “національ-
на їжа – це та частина Космосу, що переходить 
до нас усередину і стає частиною мікрокосмосу. 
Їжа – це посередник між внутрішнім та зовніш-
нім світами” [7, с. 49], тому такі реалії матеріаль-
ної культури, як національні кухні, страви, що 
формуються на основі спільного для певного на-
роду смакових відчуттів, є невід’ємною частиною 
національної культури кожного народу і явля-
ють собою цінності [15, с. 48]. 

В.Г. Гак, виокремлюючи серед інших сфер 
культури і харчування, пише про те, що в цій сфе-
рі можна розрізняти чотири аспекти [5, с. 140–141]:  
1) артефакти (продовольчі продукти, кухонний 
посуд тощо); 2) організація (розподіл форм при-
йому їжі протягом року і протягом доби); 3) ідео-
логія (сукупність уявлень, вірувань, символів 
і т. п., що стосуються цієї сфери культури), яка 
представлена в тому випадку, якщо прийом їжі 
пов’язаний з якими-небудь символами або обря-
дами (весільний обід, поминки тощо), а також із 
харчовими табу та преференціями; 4) поведін-

ка (розсаджування людей за столом, поведінка 
в момент прийому їжі). Це дозволяє нам екстра-
полювати засади аналізу кулінарних текстів 
П.П. Буркової [2, с. 12] на гастрономічне концеп-
тополе будь-якої мови в цілому і визначити його 
як окрему семіотичну підсистему, яка складаєть-
ся із (1) знаків-самоідентифікації, (2) національ-
ної самоідентифікації, (3) знаків ідеологем та  
(4) знаків культурних домінант.

Так, 1) гастрономінації як знаки-самоіденти-
фікації та національної самоідентифікації дозво-
ляють судити про людей за тим, що вони їдять, 
оскільки кожний народ асоціює себе з певними 
стравами, наприклад, за українцями закріпила-
ся репутація споживачів сала, борщу та горілки 
(самогону), а за німцями – кислої капусти з сосис-
ками та пива. Національна самоідентифікація 
пов’язана також із релігійними стереотипами 
(напр., дотримання посту в християн); 2) знаки-
ідеологеми пов’язані з номінацією сфери влади 
та відповідної ідеології, бо протягом всієї істо-
рії розвитку людства за тим чи іншим владним 
режимом закріплювався гастрономічний образ;  
3) як культурні домінанти гастрознаки номінують 
культурні цінності (напр., манери поведінки за 
столом, моду на певні продукти харчування, пріо-
ритети споживання тієї чи іншої страви в україн-
ській або німецькій лінгвокультурі тощо).

Наукова новизна одержаних результатів. 
Розкрито національно-культурний смисл фразе-
ологічних одиниць у сфері матеріальної куль-
тури на матеріалі німецької та української мов; 
виявлений їх культурологічний аспект, функ-
ціональність, джерела національно-культурної 
специфіки та лінгвокультуремну асиметрію, що 
має глибоке концептуальне підґрунтя, на якому 
базується сакральність багатьох продуктів хар-
чування німців і українців.

Мета даної розвідки полягає у виявленні наці-
онально-культурного смислу, функціональності 
та вивленні спільних і відмінних характеристик 
фразеоло-гічних лінгвокультурем-гастронімів.

Об’єкт: фразеологічні лінгвокультуреми-га-
строніми на поначення артефактів у сфері мате-
ріальної культури німців і українців. 

Отже нім. SPEISEN / укр. СТРАВИ є гіпоніма-
ми до ключових гіперконцептів гастрономічного 
коду – нім. ESSEN / укр. ЇЖА, які відображають 
одну з найголовніших умов біологічного вижи-
вання людини, оскільки харчування є необхід-
ною умовою людського існування і, відповідно, 
одним із найважливіших чинників зовнішнього 
середовища, який постійно впливає на людину, 
бо потреба в харчуванні є однією з фундамен-
тальних потреб людини, від якої безпосередньо 
залежить саме життя [17, с. 67]. Тому ці концеп-
ти належать до найважливіших смислових сфер 
буденної свідомості; вони визначають існування 
етнокультури і значною мірою формують її лінг-
восеміотичну систему та систему комунікації.

Так, низка феноменів харчування німецької 
гастрокультурної системи має чітко виражену 
національну специфіку, що виявляється в га-
строномічних уподобаннях німців: у центрі цієї 
системи знаходяться номінації м’яса й ковбасних 
виробів (Wurst “ковбасаˮ, Würstchen “сосискаˮ, 
Bockwurst “сарделькаˮ), картоплі (Kartoffel 
“картопляˮ) та пива (Bier “пивоˮ) як типових ні-
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мецьких продуктів, які віддзеркалюють етнічну, 
лінгвосеміотичну й комунікативну специфіку  
[9, с. 6]. Натомість центр гастрокультурної систе-
ми давніх слов’ян, а відтак і українців, презентує 
рослинна їжа (зернові культури, пізніше овочі), 
що пояснюється розвиненим землеробством у 
цих народів.

Тому не дивно, що фразеологізації німецьких 
флазеологізмів-лінгвокультурем значною мірою 
сприяє гастрономонім Wurst “ковбасаˮ, оскільки 
цей продукт харчування є одним із найулюбле-
ніших для німців. Існує навіть європейський сте-
реотип про німців як ковбасників, хоча цей сте-
реотип досить відносний, бо ковбаса, як продукт, 
була відома ще з часів античності (в гомерівській 
“Одіссеї” згадується їжа подібна до ковбаси: киш-
ки тварин, начинені жиром і кров’ю). Саме ж 
слово Wurst “ковбасаˮ – сучасний продукт хар-
чування – можна назвати німецьким “винахо-
дом”, яке зафіксоване ще з 11-го століття. Любов 
німецького народу до цієї їжі віддзеркалилась у 
багатьох ФО, пареміях і навіть власних іменах 
(напр., Hanswurst – персонаж у народних шван-
ках), не говорячи вже про більш ніж 100 сортів 
ковбаси у Німеччині [4, с. 152].

Дійсно, існують численні сорти цього про-
дукту харчування, технологія виробництва яко-
го бере свій початок із Середньовіччя [13]: die 
Weisswurst – варена теляча ковбаса з приправа-
ми, яку перед вживанням підігрівають у кипля-
чій воді; die Bockwurst – ковбаски, сардельки із 
суміші нежирного м’яса. Перед вживанням їх 
відварюють, зазвичай продаються на вулиці; die 
Knackwurst – невелика злегка копчена ковбаса 
з посіченого м’яса та шматочків сала, подається 
гарячою; die Leberwurst – ковбаса з печінки тва-
рин. Один із найпопулярніших у німців сортів 
ковбаси; die Mettwurst – копчена ковбаса з не-
жирного посіченого м’яса; die Schlackwurst – злег-
ка підкопчена суха ковбаса з яловичини, свини-
ни та шматочків сала.

Значна частина ФО з гастронімом die Wurst 
віддзеркалює звичаї і традиції німців, напр.: 
Wurst wider Wurst (букв.: ковбаса проти ков-
баси) – “послуга за послугу” [23, Bd. 5, с. 1749]. 
Фразеологізації цієї одиниці сприяв середьовіч-
ний звичай дарувати один одному з приводу свя-
та забою домашньої худоби (Schlachtfest), свиней 
зокрема, шматок м’яса чи ковбаси, зробленої зі 
свинини. При цьому подарунки були рівноцінні, 
що й сформувало внаслідок інтеграції перифе-
рійних зон концептів “Подарунок” і “Послуга” 
значення аналізованої ФО (пор. прислів’я brät’st 
du mir eine Wurst, so lösche ich dir den Durst 
(букв.: якщо ти приготуєш для мене ковбасу, 
то я втамую твою спрагу) – “за позику віддяка”  
[18, т. 2, с. 333]). Сприяла фразеологізації ана-
лізованої ФО і аналогія з біблійним Auge um 
Auge, Zahn um Zahn (букв.: око за око, зуб за зуб) 
[4, с. 153]. Традиція проведення народних зма-
гань, за даними Л. Рьоріха [23, Bd. 5, с. 1750], 
лягла в основу образно-мотиваційної бази ще од-
нієї ФО: es geht um die Wurst (досл.: йдеться про 
ковбасу) – “наразі настав вирішальний момент” 
[22, с. 686], оскільки переможці таких змагань 
часто отримували у винагороду ковбасу.

В українців же ковбаса – особливо домашньо-
го приготування – є чітко вираженим знаком на-

ціональної самоідентифікації. Вона завжди по-
ціновувалася і не була частим “гостем” на їхніх 
столах, бо під час постів, яких суворо дотримува-
лися українці, ковбаса була забороненою стра-
вою (пор. дбає як за ковбасу в піст – “не дбає, 
байдуже ставиться” [20, с. 71]).

Протягом уже не одного століття ковбаса вва-
жається улюбленою стравою українців [10, с. 295],  
що знайшло своє віддзеркалення у “душі народу” 
(фразеології), напр.:

– ковбаса делікатес, зажди ласий шматочок: 
ласий як до ковбас – “має особливу пристрасть”; 
ласий як кіт на ковбасу – “дуже любить що-н.” 
[20, с. 71];

– ковбаси ніколи не буває багато: довге як ков-
баса – “про що-н. мале, коротке” [20, с. 71];

– втрата ковбаси свідчить про певні збитки, 
які засмучують людину: сердиться як би пес ков-
басу з’їв кому – “дуже невдоволений, сердитий” 
[20, с. 114].

Як бачимо, в українській і німецькій мовах іс-
нує повна асиметрія ФО-лінгвокультурем із га-
стрононімним компонентом ковбаса, створюючи 
у такий спосіб релевантне для обох концептопо-
лів етнокультурне наповнення.

Лінгвокультуремно маркованим як у німець-
кій, так і в українській лінгвоспільнотах є також 
гастрономонім Butter “маслоˮ, що входить до 
складу численних ФО. Проте ця маркованість 
не є такою домінуючою, як для ФО з компонен-
том ковбаса, оскільки тут маємо спільні концеп-
туальні засади утворення ФО, які базуються на 
властивостях коров’ячого масла:

1) жирова м’яка речовина, напр.: нім. es geht 
wie Butter (букв.: це йде, наче масло) – “що-небудь 
йде (проходить) безперешкодно”; jemandem 
Butter aufs Brot schmieren (букв.: намазувати 
кому-небудь масло на хліб) – “умаслювати, уле-
щувати кого-небудь” [16, с. 42; 18, т. 1, с. 132]; 
 укр. (іти, піти і т. ін.) як з маслом – “легко, 
успішно, чітко, без перешкод і т. ін.; дуже добре”; 
говорить як маслом мастить – “облесно, улес-
ливо говорить”; плаває як пиріг у маслі – “благо-
денствує, заможно живе” [20, с. 89; 21, с. 368];

2) розтавання масла та перехід до м’якого ста-
ну, напр.: нім. ein Herz wie Butter haben (досл.: 
мати серце, наче масло) – “бути м’якосердим”; 
weich wie Butter sein (досл.: бути м’яким, наче 
масло) – “бути м’якосердим”; zerschmelzen / 
dahinschmelzen wie Butter an der Sonne (досл.: 
танути, наче масло на сонці) – “швидко мина-
ти (про яке-небудь почуття)”; wie Butter an der 
Sonne zerrinen (букв.: танути, наче масло на сон-
ці) – “спливати як вода, танути як віск (напр., 
про гроші)” [16, с. 42];

3) ситний продукт харчування, напр.: нім. 
Butter verdirbt keine Kost (букв.: масло не псує 
страву) – “каші маслом не зіпсуєш”; Butter bei den 
Fischen haben (досл.: мати масло з рибою) – “чудо-
во жити, мати гроші”; das ist ein Stück Butter im 
Brei (букв.: це шматок масла в каші) – “неочіку-
ване щастя” [18, т. 1, с. 133; 23, Bd. 1, с. 286]; укр. 
живе (плаває) як вареник у маслі – “добре, замож-
но живе”; живе як галушка в маслі – “добре, за-
можно живе, благоденствує”; живе (купається) як 
пампух у маслі – “благоденствує, заможно живе”; 
живе (купається) як сир у маслі – “безтурботно 
живе, благоденствує” [20, с. 20, 35, 109, 135].
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Як бачимо, не всі властивості масла рівномір-

но концептуалізовано у згаданих мовах, що свід-
чить про певну лінгвокультуремну асиметрію ФО 
з гастронімом масло. Така асиметрія може бути 
викликана етнокультурно маркованими ком-
понентами ФО (напр.: компонент пампух у ФО 
живе (купається) як пампух у маслі) або націо-
нально й культурно специфічними когнітивними 
підвалинами світосприйняття та світорозумін-
ня об’єктивного світу українським і німецьким 
етносами, напр.: наведені вище приклади чітко 
маніфестують долучення компонента масло до 
розбудови гіперконцепту ЩАСТЯ та гіпоконцеп-
тів ЩАСЛИВЕ ЖИТТЯ і ЗАМОЖНЕ (БАГАТЕ) 
ЖИТТЯ, проте німецький гастромонім Butter 
бере участь у формуванні концептів ВТРАТА та 
НЕЩАСТЯ, бо масло – це ситний продукт, втра-
та якого дуже засмучує (пор. наші висновки щодо 
особливостей концептуалізації гастромоніма ков-
баса в українській мові): jemandem ist das Butter 
vom Brot gefallen (букв.: у кого-н. масло впало з 
хліба) – “кому-н. дуже не пощастило”; jemand 
sieht aus, als hätte man ihm die Butter vom Brot 
genommen (букв.: хто-н. має такий вигляд, на-
чебто у нього забрали масло з хліба) – “хто-н. має 
дуже збентежений вигляд”; jemand läßt sich die 
Butter vom Brot nicht nehmen (досл.: хто-н. не до-
зволить забрати масло з хліба) – “хто-н. не дасть 
себе скривдити”. Пор. укр. хто-н. не дасть собі в 
кашу наплювати [18, т. 1, с. 132].

Концептуальна значущість гастроніма масло 
в німецькому етносі маніфестується навіть тим, 
що він, як компонент ФО es ist alles in (schönster) 
Butter (букв.: все у (найкращому) маслі) – “все 
у найкращому порядку” [23, Bd. 1, с. 286], бере 
участь у формуванні культурно релевантного 
для німців концепту ORDNUNG ‘ПОРЯДОК. По-
яву цієї ФО Л. Рьоріх пов’язує з віддзеркаленням 
у мові періоду конкуренції між маслом і маргари-
ном, виробництво якого розпочалося в кінці ХІХ 
століття, а значне поширення зафіксовано після 
Першої Світової війни. Відповідно, масло асоцію-
валося у німців з усім первинним, найкращим, а 
маргарин – з маргінальним, гіршим, неякісним.

Отже, незважаючи на те, що концептуальне 
підґрунтя гастроніма масло може виявляти пев-
ні збіги в українському та німецькому етносах, 
наприклад, за ознаками “ситне харчування”, 
“благополуччя”, “щастя”, домінантними, все ж 
таки, є випадки асиметрії ФО-лінгвокультурем.

Етнокультурному “насиченню” концептополя 
СТРАВИ сприяє в німецькому мовному середо-
вищі фітонім Kartoffel ‘картопля’, який водночас 
може виконувати функцію гастроніма, оскільки 
картопля є однією з улюблених “харчових” куль-
тур у Німеччині. Вона готується за різними ре-
цептами й у різних варіаціях. Про популярність 
картоплі у Німеччині свідчить те, що в багатьох 
європейських, особливо в слов’янських, мовах по-
значення картоплі прийшло саме з Німеччини: 
болг. картоф, рос. картофель, укр. картопля, 
хорв. krumpir та ін. Навіть ті позначення карто-
плі, які мають повністю слов’янське звучання, 
є власне кальками з німецької мови або вказу-
ють, з якої частини Німеччини картопля попала 
в ту чи іншу країну: пол. ziemniaki та словацьк. 
zemiaki – це переклад з німецької Erdapfel (букв.: 
земляне яблуко), а чеш. brambory за походжен-

ням пов’язане з назвою Бранденбурга, звідки до 
Чехії доставляли картоплю [4, с. 115].

У фразеологічній системі німецької мови є ФО з 
цим компонентом зі значенням простої, доступної 
для всіх їжі, яка навіть може набридати, напр.: es 
sind kleine Kartoffeln (букв.: це дрібна картопля) – 
“це просто, це дрібниці”; jeden Tag Kartoffelsuppe! 
(букв.: кожного дня картопляний суп!) – “щодня 
одне й те ж” [18, т. 1, с. 371]; die dümmsten Bauern 
haben (ernten) die dicksten Kartoffeln (букв.: най-
дурніші селяни мають (вирощують) найбільшу 
картоплю) – “про тих, хто без особливої праці ма-
ють у всьому успіх” [23, Bd. 3, с. 813]. 

Значно більшу пошану має в українській ет-
нокультурі гастронім хліб, який вважається “най-
більш сакральним видом їжі” [19, с. 384–385]; його 
символіка наскрізь пронизує онтологію людини, а 
ставлення до нього побожне, культове, бо це Бо-
жий дар. Хліб випікають переважно у формі сон-
ця і називають святим, тому їсти його потрібно 
лише з непокритою головою; при ньому не можна 
лаятися, насилати на когось прокльони. Хліб має 
обрядове значення при сватанні, заручинах, бать-
ківському благословенні на шлюб, при новосіллі, 
на похоронах тощо. Хліб є символом щастя, роз-
множення, згоди, єднання, багатства [10, с. 618].

Хліб для українців – це продукт, без якого вони 
взагалі не уявляють свого існування; це найголо-
вніша їжа, напр.: хліб насущний – “1) засоби, не-
обхідні для прожитку, для існування; 2) щось най-
важливіше, найістотніше” [21, с. 745]. Проте хліб 
має високий семіотичний статус не лише в україн-
ському етносі, а й, наприклад, у німецькому, про 
що свідчить функціонування цього гастроніма на-
віть у формулах привітання [9, с. 11].

Простежується збіг за більшістю концепту-
альних параметрів формування концептів нім. 
BROT / укр. ХЛІБ за допомогою ФО, напр.: симе-
трія (1) при розбудові концепту ЖИТТЯ на основі 
вище згаданого метафоричного принципу (кон-
цептуальна та мовна картини світу, або концеп-
туальний і мовний рівень свідомості, або концеп-
ти та мовні одиниці утворюють типові зв’язки, 
які мовознавці по-різному називають, хоча мова 
йде про одне й те ж явище, напр.: гештальтні 
метафори (О.П. Воробйова, Л.І. Бєлєхова), мета-
форичні принципи (О.П. Левченко). Ми послуго-
вуємось останнім терміном [14, с. 9]) (1) хліб → 
це життя: нім. das liebe (або das tägliche) Brot 
(букв.: любий (або щоденний) хліб) – “хліб насущ-
ний”; etwas nötig haben wie’s liebe Brot (букв.: чо-
гось дуже потребувати, наче любого хліба) – “що-
небудь дуже необхідне” [18, т. 1, с. 124; 16, с. 39]; 
(2) хліб → це заробіток: тяжкий хліб – тяжкий 
заробіток, легкий хліб – легкий заробіток, напр.: 
нім. das ist ein hartes (або schweres) Brot (букв.: 
це твердий (або важкий) хліб) – “хліб, здобутий у 
поті чола”; sich sein Brot schwer verdienen (букв.: 
важко заробляти собі хліб) – “тяжкою працею 
заробляти собі хліб”; Brot kostet Schweiß (букв.: 
хліб коштує поту) – “щоб мати, треба працюва-
ти”; nach Brot gehen (букв.: йти за хлібом) – “шу-
кати заробітку; заробляти на хліб”; укр. тяж-
кий хліб – “заробітки, здобуті важкою працею, 
великими зусиллями”; легкий хліб – “1) засоби 
для існування, здобуті без труднощів, без осо-
бливих зусиль; 2) неважка робота, заробіток без 
важкої праці, без докладання особливих зусиль”  
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[18, т. 1, с. 124; 21, с. 746]; (3) наявність хліба → 
це хороший заробіток, достаток, ситне жит-
тя, напр.: нім. sein Brot haben (букв.: мати свій 
хліб) – “вийти в люди, мати свій заробіток”; sein 
gutes Brot haben (букв.: мати свій хороший хліб) –  
“добре заробляти”; in Arbeit und Brot kommen 
(букв.: прийти до роботи та хліба) – “влаштувати-
ся на роботу”; jemandem das Brot nehmen (букв.: 
взяти у кого-небудь хліб) – “позбавити кого-не-
будь шматка хліба, засобів існування”; укр. і хліб 
ідо хліба – “необхідні засоби для існування; до-
статок”. Ця ФО утворена на основі старовинного 
українського звичаю підносити хліб-сіль, який 
означає вручення гостям при зустрічі паляниці 
хліба й солі на знак хлібосольства, великої по-
шани та в урочистих випадках.

Лінгвосеміотичну значущість хліба підтвер-
джує звернення до етнографічного матеріалу: у 
старовинному українському весільному обряді 
свати з хлібом, сіллю та пляшкою горілки в су-
проводі жениха та старшого боярина ходили до 
батьків дівчини свататися [8, с. 57].

Зазначимо, що саме ФО з компонентом хліб, 
які передають лінгвокультуремну симетрію 
в українському й німецькому етносах, чітко ма-
ніфестують опозицію “свій – чужий”. Ця опози-
ція вважається лінгвокультурною універсалією 
[19, с. 13], яка в будь-якому соціумі осмислюється 
за допомогою різнорівневих зв’язків людини: ро-
динних, сімейних, етнічних, мовних, конфесій-
них, соціальних. Архетипне підґрунтя концептів 
нім. BROT / укр. ХЛІБ формується за участю опо-
зиції “свій – чужий” на основі родинних і сімей-
них зв’язків: родинне, сімейне (моє) протистав-
ляється сусідському (не лише сусіди, а й гості), 
тобто чужому, напр.: нім. sein eigen Brot essen 
(букв.: їсти свій власний хліб) – “жити своєю пра-
цею”; fremder Leute Brot essen tut weh (букв.: від 
чужого хліба робиться зле) – “чужий хліб боком 
вилізе; чужа хата гірше ката”; besser eigenes Brot 
als fremder Braten (букв.: краще свій хліб, ніж 
чужа печеня) – “свій хліб ліпший; свій борщ, хоч 
і не солоний, ліпший за чужу юшку”; укр. свій 
хліб – “засоби для існування, здобуті власними 
зусиллями; власні заробітки”; жити на чиїх хлі-

бах – “за чийсь рахунок, на чийомусь утриманні” 
[18, т. 1, с. 125; 21, с. 746].

Висновки і пропозиції. Як бачимо, концеп-
тополе СТРАВИ, лінгвокуль-турний аналіз якого 
нами зроблено на прикладі найбільш етнокуль-
турно маркованих страв німецького й україн-
ського народів, охоплених їхніми фразеологіями, 
виявляє асиметрію фразеологічних лінгвокуль-
турем (ФЛ) з усіма розглянутими гастронімами. 
Основним чинником таких розбіжностей при 
формуванні концептополя “Страви” у згаданих 
народів є, на наш погляд, відмінна аксіологія 
світосприйняття різних лінгвосоціумів. Причи-
на цього вбачається в нашаруванні специфічної 
для кожного етносу культурної інформації при 
концептуалізації понять, пов’язаних із такою 
важливою для існування людини галуззю – про-
дукти харчування. Ця інформація кодується за 
допомогою архетипів, стереотипів, еталонів, сим-
волів, прецендентних текстів тощо.

Таким чином, лінгво- й етнокультурний 
аналіз ФО з проаналізованими компонентами 
української та німецької мов, які вербалізують 
концепти СТРАВИ, засвідчив лінгвокультурем-
ну асиметрію проаналізованих ФО на таких рів-
нях: 1) компонентний склад (наявність реалій);  
2) денотативний; 3) сигніфікативний; 4) конота-
тивний; 5) символіко-предметний, що повністю 
охоплює класифікацію Г.С. Бухонкіної [3, с. 10–18]  
щодо локалізації культурно-значущої інформа-
ції в мовному знаку. 

Наша наступна розвідка буде присвячена 
вербалізації концептополя НАПОЇ, унікальність 
якої виявляється в тому, що напої, на відміну від 
страв, мають тенденцію до інтернаціоналізації, 
тобто часто той чи інший напій однаково активно 
споживають як етнос, який породив цей напій, 
так і етноси, де з таким напоєм знайомі зовсім 
недавно. Єдиною відмінністю є культура при-
готування та споживання. Остання являє собою 
індикатор, за яким визначають етнокоріння пев-
ного напою. Про витоки етнокоріння сигналізує 
культурно значущий для цього мовного етносу 
концепт, який значною мірою формується за до-
помогою відповідного гастроніма.
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Анотація. У статті розглянуто явище синонімії у терміносистемі фізичної та реабілітаційної медицини 
французької та української мов. Джерельну базу для дослідження становлять терміни з французько-
українського та українсько-французького словника термінології фізичної та реабілітаційної медицини 
(Львів, 2019). У результаті проведеного аналізу виявлено, що синонімія у зазначеній терміносистемі обох 
мов зумовлена паралельним використанням абревіатур та повних форм, епонімів, топонімів, запозичень, 
професіоналізмів, діалектизмів, омонімів та метафор.
Ключові слова: термін, фізична та реабілітаційна медицина, синонімія, французька мова, українська 
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SYNONYMY IN PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE TERM SYSTEM  
(BASED ON FRENCH AND UKRAINIAN)

Summary. The article deals with the phenomenon of synonymy in the terminology of physical and rehabil-
itation medicine in French and Ukrainian. The physical and rehabilitation medicine is the primary medical 
specialty responsible for the prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation of persons of all ages. The 
sources for the study are terms from the French-Ukrainian and Ukrainian-French dictionary of the termi-
nology of physical and rehabilitation medicine (Lviv, 2019). In this dictionary the terms are divided into five 
thematic groups: 1) job titles; 2) names of defects, disorders and diseases; 3) names of classifications, scales and 
tests; 4) names of means and methods of rehabilitation; 5) abbreviations of the industry. So the purpose of the 
article is to define the main causes of synonymy in this term system. Topicality of the research is due to the 
fact that current researches in linguistics are aimed at the study of terminologies that refer to certain branches 
of knowledge. Synonyms are the words of the same part of the language, the meanings of which are wholly 
or partially identical. The most important semantic functions of synonymy are substitution and specification. 
Often substitution occurs in sequential parts of the text and consists in the replacement of semantically iden-
tical units, which avoids the monotonous repetition of the same words. One of the most important problems in 
modern linguistics is the phenomenon of terminological synonymy, since the relationship between the terms 
play an important role in their systematic organization. Synonymy in terminology differs from synonymy in the 
common vocabulary by the lack of expressiveness, stylistic differentiation within the scientific style, demarca-
tion by the spheres of its use. Synonyms of terms do not contain additional characteristics, although they may 
refer to the same designation based on different attributes. It is worth noting that synonymy in terminology is 
traditionally considered a negative phenomenon, which is associated with one of the most important features 
of the term, which implies the lack of synonymous correspondences. Synonymy of physical and rehabilitation 
medicine terms in French and Ukrainian is determined by the parallel use of abbreviations and full forms, 
eponyms, toponyms, borrowings, colloquial and dialectic terms, homonyms and metaphors. 
Keywords: term, synonym, analysis, physical and rehabilitation medicine, French, Ukrainian.

Постановка проблеми. Сьогодні в Укра-
їні набуває стрімкого поширення фі-

зична та реабілітаційна медицина – первинна 
лікарська медична спеціальність, яка відпо-
відає за запобігання, діагностику, лікування 
та реабілітацію осіб усіх вікових груп за станом 
здоров’я та супутніми станами, що приводять до 
обмежень життєдіяльності та стосуються пору-
шень та обмежень активності для забезпечен-
ня фізичного та когнітивного функціонування, 
участі та модифікації особистісних факторів 
та факторів навколишнього середовища [2]. 
Відповідно, зростає потреба в укладанні пере-
кладних галузевих словників з метою оптиміза-
ції наукової комунікації між фахівцями з різних 
країн.

Матеріалом для дослідження слугують тер-
міни із французько-українського та українсько-
французького словника термінології фізичної 
та реабілітаційної медицини [10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Етимологічні, лексико-семантичні, структурні 
та функціональні особливості терміносистеми 
реабілітації у французькій та українській мовах 
були ґрунтовно проаналізовані у дисертації авто-
ра [6]. Практичним втіленням напрацювань став 
відповідний словник [10], про який мова йшла 
вище. Мета статті полягає у визначенні чинни-
ків, які зумовлюють функціонування синонімії 
у зазначеній терміносистемі.

Виклад основного матеріалу. Спочатку 
розглянемо трактування понять «термін», «тер-
міносистема» та «синонім» у мовознавстві. У пра-
ці «Українське термінознавство» (1994) терміном 
вважають: 1) деякі групи лексики та діалектоло-
гії; 2) групи лексики, пов’язані з професією лю-
дей; 3) спеціальну лексику промислів та ремесел; 
4) спеціальну лексику науки, техніки, сільського 
господарства; 5) наукові терміни (тобто власне 
терміни) тощо [9, с. 146].
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Селіванова О.О. вважає, що термін – це сло-

во чи сполука, що позначає поняття спеціальної 
сфери спілкування в науці, виробництві, техніці, 
мистецтві, у конкретній галузі знань чи людської 
діяльності [11, с. 617]. На думку В.М. Лейчика, 
термін – це лексична одиниця визначеної мови 
для спеціальних цілей, яка позначає загальне – 
конкретне чи абстрактне – поняття теорії визна-
ченої спеціальної галузі знань чи діяльності 
[7, с. 31]. Дудок Р.І. визначає термін як мовну 
одиницю (слово чи словосполучення) переважно 
субстантивного характеру, яка позначає певне 
фахове поняття відповідної субмови, призначене 
для забезпечення комунікативних професійних 
потреб [5, с. 178]. 

На думку Р.І. Дудка, терміном може бути 
будь-яке слово, що визначає певне поняття, це 
варіант звичайного слова або спеціально утворе-
на одиниця, яка має якості неологізма [5, с. 178]. 
Ідеальний термін визначається двома озна-
ками – однозначністю і системністю [5, с. 284]. 
Учений наголошує на тому, що комунікативно 
повноцінними є лише ті терміни, зміст яких від-
творений у дефініціях, де він термінується і за-
кріплюється у межах певного соціуму, тобто фа-
хівці однієї галузі вкладають у термін той самий 
зміст, однаково його розуміють [5, с. 186]. 

Поняття «терміносистема» лінгвісти тракту-
ють як сукупність термінів, які пов’язані один 
з одним на понятійному, лексико-семантичному, 
словотвірному (дериваційному) та граматичному 
рівнях [3, с. 270]. Для формування терміносисте-
ми необхідне виконання таких умов: наявність 
спеціальної галузі, яка має достатньо чіткі межі; 
наявність системи спільних понять, які відносять-
ся до цієї галузі; наявність достатньо точної теорії 
(концепції), яка описує цю галузь, так що система 
понять цілком входить в цю теорію (концепцію); 
наявність певної природної мови і сформованої 
в її рамках мови для спеціальних цілей, лексичні 
одиниці якої можуть бути використані для позна-
чення понять (об’єктів та їх ознак) [7, с. 119].

Синоніми – це слова однієї і тієї ж частини 
мови (а також, у ширшому розумінні, фразеоло-
гізми, морфеми, синтаксичні конструкції), зна-
чення котрих повністю або частково співпада-
ють. В якості одиниці змістового співставлення 
лексичних синонімів виступає елементарне зна-
чення слова, його лексико-семантичний варіант. 
Саме тому багатозначне слово може входити 
відразу у декілька синонімічних рядів (або па-
радигм). Члени кожного ряду ідентифікуються 
семантично і стилістично відносно домінанти 
ряду, тобто слова, семантично найбільш просто-
го, стилістично нейтрального і синтагматично 
найменш закріпленого [8, с. 447]. 

Селіванова О.О. тлумачить синоніми як роз-
біжні за звучанням і написанням лексеми одного 
частиномовного статусу або одиниці переважно од-
ного мовного рівня (морфеми, граматичні форми, 
синтаксичні конструкції, фразеологізми) із близь-
кими чи тотожними значеннями. Багатозначні 
слова можуть входити до кількох синонімічних 
рядів, оскільки підґрунтям установлення синонімії 
є лексико-семантичний варіант [11, с. 540].

Тобто, синонімія – це тип семантичних відно-
шень мовних одиниць, котрий полягає у повному 
або частковому співпадінні їх значень. Лінгвіс-

тична природа синонімів визначається різним 
ступенем семантичної близькості мовних оди-
ниць та пояснюється асиметрією знаку та зна-
чення, їхньою нестійкою рівновагою. 

Одним з найбільш важливих питань сучасної 
лінгвістики вважають явище термінологічної 
синонімії, оскільки відношення між термінами 
відіграють важливу роль у їхній системній орга-
нізації. Варто зазначити, що синонімію в термі-
нології традиційно вважають негативним яви-
щем, що пов'язано з однією з найважливіших 
ознак терміна, яка передбачає відсутність у ньо-
го синонімічних відповідників [9, с. 147]. 

Як правило, термінологічним системам влас-
тива абсолютна синонімія, тобто термінологічна 
дублетність. Термінологічні дублети, за визначен-
ням Б.М. Головіна та Р.Ю. Кобрина, це слова або 
словосполучення, котрі об'єднюються особливим 
термінологічним співвіднесенням з одним і тим же 
науковим поняттям та об'єктом дійсності [3, с. 54]. 

Синонімія в термінології відрізняється від 
синонімії в загальновживаній лексиці відсут-
ністю експресивності, стилістичною диференціа-
цією в межах наукового стилю, диференціацією 
за сферами її вживання. Синоніми термінів не 
містять додаткових характеристик, хоча вони мо-
жуть називати одне й те ж позначуване на основі 
різних ознак [4, с. 55].

Татарінов В.А. вважає, що визначення сино-
німів на металінгвістичному рівні як одиниць, 
котрі корелюються у змістовому відношенні, але 
відрізняються периферійною семантикою, як-
найкраще відображає сутність термінологічної 
синонімії [12, с. 173].

Отже, синонімічні ряди у терміносистемі фізич-
ної та реабілітаційної медицини у французькій 
та українській мовах утворені внаслідок вживання: 

1) абревіатур і повних форм: BECS / batterie (f) 
d’évaluation cognitive et socio-émotionnelle – шкала 
когнітивної та соціо-емоційної оцінки (у дітей з 
вадами розвитку або у дітей дуже раннього віку, в 
яких вони можуть з’явитися); ECD / échelle (f) de 
comportement douloureux – шкала больової пове-
дінки; EVF / échelle (f) visuelle de la fatigue – візу-
альна шкала втоми; ERFC / évaluation (f) rapide 
des fonctions cognitives – швидка оцінка когнітив-
них функцій; EFMG / évaluation (f) fonctionnelle 
motrice globale – функціональна оцінка загальної 
моторики; ECAN / échelle (f) de comportement 
autistique du nourrisson – шкала аутистичної по-
ведінки немовляти [6; 10; 13; 14]; 

2) питомого та запозиченого терміна: enquête 
(f) / examen (m) / exploration (f) / inspection (f) /  
investigation (f) / англійською check-list (m) / 
check-up (m) – огляд (у медицині); syndrome (m) 
de verrouillage / coma (m) vigil / англійською 
locked-in syndrom / LIS – псевдокома; mesure (f) 
de l’indépendance fonctionnelle / MIF / англій-
ською functional independence measure / FIM – 
міра функціональної незалежності; évaluation 
(f) externe de la sévérité de la dépression chez 
l’aphasique / англійською aphasia depression 
rating scale / ADRS – шкала депресії при афазії 
[6; 10; 13; 14]; 

3) термінів-епонімів: mucoviscidose (f) / fibrose 
(f) kystique du pancréas / syndrome (m) d’Andersen /  
triade (f) d’Andersen / MV – муковісцидоз / кіс-
тозний фіброз підшлункової залози; cage (f)  
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de pouliethérapie / de Rocher – каркас для лікуван-
ня за допомогою системи гирь та блоків / Роше  
[6; 10; 13; 14];

4) питомого та запозиченого термінів, а також 
епонімів: test (m) d’approximation / de compression /  
de rapprochement / de Volkman / англійською 
side-lying iliac compression test – тест компресії 
крижово-клубового суглобу; test (m) d’écartement /  
test (m) de Verneuil / test (m) en distraction / ан-
глійською gapping test / iliac compression test / 
Ericksen’s test – тест крижово-клубового сугло-
бу на спробу розведення крил клубових кісток  
[6; 10; 13; 14];

5) функціонування дублетів: épistaxis (f) / 
hémorragie (f) nasale / rhinorragie (f) / saignement 
(m) du nez – носова кровотеча; hydrocéphalie (f) /  
dilatation (f) ventriculaire / hydropisie (f) du 
cerveau – гідроцефалія / водянка головного моз-
ку; traitement (m) par les boues / fangothérapie (f) /  
illutation (f) / pélothérapie (f) – грязелікування; 
espalier (m) / mur (m) d’assaut – гімнастична 
стінка [6; 10; 13; 14];

6) вживання професіоналізмів, діалектизмів, 
метафор, омонімів: ambulateur (m) / déambulateur 
(m) / cadre (m) de marche / gadot (m) / tintébin 
(m) / tribune (f) / marchette (f) – ходунці; béquille 
(f) / cabillot (m) / crosse (f) – милиця; cyphose (f) / 
dos (m) rond / dos (m) voûté / gibbosité (f) – кіфоз; 
dyscinésie (f) / dyskinésie (f) – дискінезія; palicinésie 

(f) / palikinésie (f) – спонтанне мимовільне безсві-
доме жестикулювання [6; 10; 13; 14].

Висновки та пропозиції. Як бачимо, синоні-
ми у термінології – явище неоднорідне. Погоджує-
мось з думкою, що у межах наукового стилю мови – 
синоніми небажані, навіть шкідливі, бо руйнують 
термін як дефінітивну одиницю системи. 

Синонімія у терміносистемі, яку ми досліджу-
ємо, зумовлена паралельним використанням 
абревіатур та повних форм, епонімів, топонімів, 
запозичень, професіоналізмів, діалектизмів, 
омонімів та метафор. На відміну від української, 
явище термінологічної синонімії реалізується 
ширше у французькій терміносистемі фізичної 
та реабілітаційної медицини [6]. Цей факт зу-
мовлений не лише існуванням термінологічних 
дублетів, запозичень та абревіатур у зазначеній 
мові, а також екстралінгвістичними чинниками, 
які полягають у різниці між системою надання 
реабілітаційних послуг у Франції та Україні, 
значно вищим рівнем розвитку медицини, по-
ширенням телемедицини та телереабілітації, ді-
євому законодавстві стосовно осіб з інвалідністю, 
реалізації їхнього права на інклюзивну освіту 
та соціальну інтеграцію [6]. 

З-поміж синонімів потрібно завжди обирати 
найвдаліший варіант (після відповідних обгово-
рень між фахівцями галузі та філологами), і ви-
користовувати саме його.
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МЕТАФОРИЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ У ФРАНКОВОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ТЕКСТІ
Анотація. Попри відомі здобутки лінгвістичної франкіани, комплексна характеристика термінів- 
політонімів (від гр. politike «мистецтво управління державою» і onyma «ім’я») у націософському дискурсі 
І. Франка потребує спостережень не лише за їхнім лексикографічним значенням, а й за прагматичним 
наповненням. Цей аспект відповідно вимагає методологічно іншого, когнітивно-дискурсного вектора ана-
лізу, який заглибить дослідника у сферу націософської думки мислителя. У статті розкрито аксіологічний 
потенціал терміна-політоніма, проаналізовано не тільки і не стільки кількісні зміни в політичному лек-
сиконі І. Франка, а якісні, прагматичні, що висвітлюють модернізаційні, націєтвірні зрушення в україн-
ській політичній думці крізь призму метафоричної концептуалізації. Наголошено, що ґенератором фор-
мування модерної української політичної картини світу та її репрезентанта був Іван Франко. Мало того, 
мислитель не творив науку заради науки, а заклав підвалини сучасної української лінгвополітології.
Ключові слова: Іван Франко, метафорична концептуалізація, метафоричний сценарій, політичний 
текст, прагматичне значення.
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METAPHORICAL CONCEPTUALIZATION IN FRANKO'S POLITICAL TEXT
Summary. The figure of a prominent Ukrainian writer Ivan Franko and his innovation in the evolution of the 
Ukrainian political and linguocognitological thought, especially his original ideas about a new type of the in-
terdisciplinary studies in the Ukrainian linguistics are outlined in the research. It is demonstrated the weight 
of the terms-politonyms in the natiosophic discourse of Ivan Franko, having actualized the terminological 
material from the sources that are not included in the 50-volume edition of Ivan Franko’s works and until re-
cently they were not the object of the linguistic analysis; methodologically innovative approach of the scientist 
to the building of the Ukrainian political termsystem is also reflected. In this sense, the scientific activities 
of Ivan Franko truly can be called innovative and revolutionary. In response to the challenges of time, Ivan 
Franko implemented his aim methodically and purposefully by means of the mental and language-creative 
activities, connected with his programme of modernization of the Ukrainian culture, – to lead out the Ukraini-
an language from the provincial circumlocution to the European intellectual expanse, in particular by means 
of metaphoric conceptualization of the Ukrainian scientific language. The article deals with those interpreta-
tions of the discourse, which purposefully have direct links to its linguocultural essence. This essence is laid in 
the political picture of the world, which reveals the insight of the linguistic community about certain political 
processes through the communicative code and a situational context. Such reality as a «word» is inseparable 
from that of the one who says, whom it is said to, what the intentions are and what situation it happens in. 
The implications and speech tone, which together enable the recipient to know the hidden in a quotation and 
to update the semantic potential of a term-politonym, should be taken into consideration. It reveals, on the one 
hand, the interaction of communicants and mechanisms of their consciousness (cognitive processes), on the 
other hand – a semantic self-realization of the term.
Keywords: Ivan Franko, metaphoric conceptualization, metaphoric scenario, political text, pragmatic meaning.

Постановка проблеми. Привертає увагу 
насиченість Франкового полі-тичного тек-

сту метафорично-образним матеріалом. У ньому 
закумульовано здебільшого абстрактні поняття, 
які безпосередньо не виявляються у відчуттях. 
У процесі метафоризації відбувається перенесен-
ня емпіричного простору, що спостерігається чи 
відчувається, на той, що не перебуває на поверх-
ні й безпосередньо не спостережуваний. Остан-
ній метафорично осмислюється й залучається до 
загальної поняттєвої системи культурно-мовної 
спільноти. Специфікація цього мисленнєвого про-
цесу полягає в тому, що «ми розуміємо одну сферу 
досвіду в поняттях іншої сфери» [6, с. 173–204].

Аналіз досліджень. Увагу дослідників мов-
ного універсуму Івана Франка часто приверта-
ла термінологічна проблематика (В. Ґрещук, 
І. Ковалик, Т. Космеда, М. Леонова, Г. Мацюк, 
Т. Панько, Л. Полюга, Є. Регушевський, О. Сер-
бенська, І. Свєнціцький, Я. Яремко), зокрема його 
вплив на розвиток окремих терміносистем: еко-

номічної (Т. Панько), юридичної (О. Сербенська, 
М. Паночко), суспільно-політичної (Т. Панько, 
М. Леонова), філософської (О. Новоставська).

Мета наукової розвідки – виявити смисло-
вий потенціал Франкової політичної метафори 
та в її межах виокремити сценарії метафоричної 
концептуалізації.

Виклад основного матеріалу. Термін «ког-
нітивна метафора», запропонований Дж. Лакоф-
фом та М. Джонсоном, дає змогу розмежувати 
мовні засоби вираження й когнітивні процеси 
метафоризації. Наукова вартість когнітивної ідеї 
Дж. Лакоффа та М. Джонсона полягає у вивчен-
ні явищ дисперсності метафоричного вислову 
і систематизації виниклих метафор на відміну 
від попередніх традицій, де метафори досліджу-
вались оказіонально у зв’язку з конкретними 
текстами. Увесь величезний метафоричний про-
стір людських уявлень про власний досвід струк-
турований так само, як і лексичний простір, – за 
тематичними й концептуальними групами, які 
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стосуються різних сфер теоретичної і практичної 
діяльності. Ключові опорні елементи, які систе-
матизують уявлення про функціонально спеці-
алізовану мережу образних засобів і слугують 
своєрідним риштуванням у просторі поняттєвих 
зв’язків, Дж. Лакофф та М. Джонсон назвали 
концептуальними метафорами [4, с. 74].

Поняття метафоричного сценарію стосується 
принципу встановлення семантичних паралелей 
між двома тематичними групами. Розрізняють 
сферу-джерело (sourсe domain), або донорську 
зону, і сферу-ціль (target domain), або реципі-
єнтну зону. Сфера джерела є більш зрозумілою, 
конкретною й пов’язана з антропоморфними чи 
неантропоморфними сценаріями. Залежно від 
тематики метафоричного сценарію, заданого 
метафоричним означником, розрізняють: ме-
тафори тіла, політики, війни, гри, клімату, 
ландшафту, рослинного та тваринного світу. 
Як бачимо, метафора є універсальним способом 
мислення та організації пізнання світу в різних 
сферах людської діяльності.

В аспекті нашої теми привертають увагу ті ме-
тафоричні перенесення, які стосуються способу 
сприйняття й організації (концептуалізації) ба-
гатовимірної політичної дійсності: найрізнома-
нітніших явищ, предметів, дій, подій, течій, пар-
тій, діячів. Метафорична характеристика наочно 
й переконливо розкриває політичний і культур-
ний стан тогочасного українського суспільства, 
характер його свідомості. Позаяк ця свідомість 
гостро потребувала світоглядної модернізації, то 
Франкова метафорична концептуалізація укра-
їнського політичного буття була виразно націєт-
вірною. Спираючись на пізнавальний і соціаль-
ний досвід народу, вона виходила далеко за його 
межі, бо несла не просто «стандартні уявлення» 
про бездержавницьку українську дійсність, а 
формувала нові концепти чи вдосконалювала 
наявні, що наповнювались новими смислами, 
новими значеннями, генерували якісно нову сис-
тему оцінок і цінностей (аксіологію). 

Явища, предмети, дії суспільно-політичного 
характеру, важливі для «пізнання політичних 
справ і інтересів» [8, с. 202], Франко найчасті-
ше осмислював в антропоцентричних і антропо-
морфних категоріях, тобто за людським «образом 
і подобою». Завдяки метафорам тілесності ба-
гатовимірний і непростий політичний світ ста-
вав зрозумілішим і наближенішим, набуваючи 
властивостей живої істоти: політичний розум  
[9, с. 210]; стерти з лиця землі [9, с. 218]; про-
стягнути до нас руку згоди [9, с. 220]; нагрома-
дження багатства в одних руках [10, с.281]; руки 
всеї нації [10, с. 290]; обняти своїми раменами 
всю землю [9, с. 209]; багатства зібрані в немно-
гих руках [12, с. 323]; обняти душею всю Україну  
[13, с. 425]; ідейна фізіономія Драгоманова  
[13, с. 432]; політичні погляди Драгоманова 
[17, с. 282]; методологічний погляд [17, с. 279]; 
«тоді ми сміло змогли б вважатися народом вели-
ким і свідомим своєї сили організмом» [15, с. 218]. 

Персуазивна сила «тілесних» метафор зростає 
тоді, коли вони висвітлюють внутрішній психо-
логічний стан людини. Високі «регістри» люд-
ської психіки передають метафоризовані значен-
ня лексем розум (ум) і серце: політичний розум, 
високі революційні уми [11, с. 293]; ідеали… мо-

жуть запалювати серця широких кругів людей 
[11, с. 284]; викормлені сердечною кров’ю народу 
[9, c. 219]; …се знання прадавнє Відчути треба, 
серцем зрозуміть [7, с. 173]. Не вимагають осо-
бливих пояснень метафори великі уми і великі 
серця, які дають лаконічну й водночас семантич-
но містку аксіологічну характеристику активним 
творчим суб’єктам суспільного розвитку. Цікаво, 
що в поетичному дискурсі Франка лексеми ум, 
серце можуть метафоризуватись і на ґрунті ан-
тонімійних відношень, віддзеркалюючи таким 
чином концептуальні опозиції тексту: «Що темне 
для ума, для серця ясне й явне» [7, с. 173].

Однак їх не можна розривати – розум і серце. 
Сфера логосу (λоγоς – розум) органічно поєднана 
зі сферою відчуттів (καρδια – серце) і на певному 
етапі пізнання «перетікає» в неї. Розум серця від-
криває у людині нові горизонти бачення світу й 
себе у світі. «І іншим би тобі вказався світ: / Ти б 
серцем ріс» [7, с. 173].

Унікальна Франкова метафора рости серцем 
закладає у слові серце високий екзистенційний 
смисл – ‘непоборне стремління до духовної висо-
ти’. Ідея кордоцентризму невіддільна від смис-
лотворення мислителя, від його мови. За спосте-
реженнями дослідників, слово серце наскрізно 
функціонує, зокрема, у його поетичному дискурсі 
(понад 1000 фіксацій). Така частота вживання є 
закономірною для світовідчування людини, яка 
з метафоричною виразністю окреслила свої вза-
ємини з народом: «Я син народа, що вгору йде…». 
Духовні узи скріплені також кордоцентризмом, 
бо, зауважує Є. Маланюк, «ми є кордоцентрич-
ний народ» [2, с. 77].

У процесі збагачення національної когнітос-
фери якісно новими знаннями «науково-здис-
циплінованому інтелекту Франка» [3, с. 123] 
доводилося, з одного боку, вбирати прогресивні 
віяння часу, з іншого – долати живучі анахроніч-
ні стереотипи так званого «здорового хлопського 
розуму» [10, с. 277]. В осмисленні Франка цей 
метафоричний образ набуває якраз «нездорової» 
конотації, що має виразне викривально-сати-
ричне спрямування: «Пробуйте ви так званому 
«здоровому хлопському розумові» втолкувати, що 
відьма не може літати на кочерзі, не може пере-
кидатися в собаку, не може доїти жаб і ящірок. 
Він, може, буде притакувати вам, може, буде й 
сам сміятися з такої віри, але проте в душі буде 
твердо переконаний, що якби на Юра опівночі 
знайшов відьму на обійстю і вдарив її батогом 
або уздечкою, то рано з того батога або уздечки 
потече молоко» [10, с. 277].

У наведеному тексті Франко-ритор майстерно 
використовує такий поширений засіб полемічно-
го викриття як дисфемізм, мета якого – уїдливе 
висміювання особи чи явища, наголошування на 
їхній примітивності. Традиційні маркери дисфе-
мізації вислову – супровідні авторські ремарки 
так звані й лапки як вияв семантично зниженої 
оцінки. Перехід від позитивного прагматично-
го (конотативного, імплікативного, емотивного) 
наповнення терміна розум до негативного за-
кріплює метафорично-іронічна авторська інтер-
претація, що виникає навколо сполучуваності со-
матичної назви: «Значить – простий хлопський 
розум не може бути ніяким критерієм в питанні 
про межі можливого і неможливого, так як і за-
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галом в жоднім питанні, що вимагає дрібнішого 
досліду і ширшої практики […] Ми не міркуємо, 
що сей розум ані не простий, бо його кривили 
і кривлять тисячні упередження і самообмежен-
ня його кругозору, ані не здоровий, бо він влас-
тиво здобуток тисячних генерацій і розумових 
течій, не раз дуже хорих і уломних» [10, с. 278].

Як бачимо, протилежна за змістом оцінка того 
самого явища в полемічному дискурсі породжує 
контраст семантики. Через метафоричний об-
раз простого, здорового хлопського розуму автор 
висловлює своє ставлення до поширеної в полі-
тичній риториці ідеологеми, за якою – спрощені, 
спримітизовані уявлення про явища, події. У них 
важко знайти точки перетину з базовим значен-
ням терміна розум – «здатність людини мисли-
ти, відображати і пізнавати об’єктивну дійсність» 
[СУМ VІІІ, с. 838].

Ще одним прикладом маніпуляції свідомістю 
народу є метафора «тілесності» жолудкові ідеї 
[10, с. 279]. Як і в наведених вище прикладах, 
якісно інше прагматичне навантаження стриж-
невого слова ідея зумовлене новою сполучуваніс-
тю. Вона породжує нову якість оцінки: «Сьогодні 
вони виливають своє святе обурення на тих, що 
підносять важність економічного чинника в на-
роднім житті, важність «жолудкових ідей», – а 
завтра глянь. Самі вони проти ідеалу політич-
ної самостійності виточують як першу гармату 
ті самі жолудкові ідеї..» [10, с. 279]. Іронічний 
контекст у поєднанні з новим варіантом сполучу-
ваності актуалізує в метафоричному образі жо-
лудкові ідеї авторське значення «буденні, вузь-
кі, сповнені корисливості інтереси». З погляду 
компонентного аналізу окреслене тлумачення 
теж семантично відходить від базового лесико-
графічного значення стрижневого слова ідея – 
«поняття, уявлення, що відбивають дійсність у 
свідомості людини та виражають ставлення її 
до навколишнього світу» [СУМ VІІІ, с. 11]. Про 
семантичне знецінення виразно аксіологічного 
терміна ідея засвідчує тон дисферемізації, яким 
послуговується в комунікативно-прагматичному 
полі автор. 

Предметом постійного аналізу Франка-полі-
толога була політична поведінка польської вла-
ди. Він нещадно критикував, гнівно засуджував 
її асиміляційну політику щодо українства, роз-
кривав подвійність стандартів «шляхетської ре-
цепти», що декларувала вдавану лібералізацію 
політичного життя. Для оптимізації контакту 
між політичним текстом і читачем автор послу-
говується метафорами тіла (ока, жолудка (шлун-
ка): «Змодифікована шляхетська рецепта ось 
яка: поступати обережно, давати народові про-

світу про око, добробут про око, самостійність про 
око… аби народ сили про око благодатями не по-
псував собі жолудка» [14, с. 323].

Фразема із соматичним компонентом про 
[людське (чуже)] око має два значення: а) для 
порядку, заради пристойності; для годиться; 
б) для створення певного враження, потрібної 
думки про кого-, що-небудь [СУМ V, с. 666–667]. 
Ритмічне повторення стійкого вислову про око в 
кінці кожної однорідної частини фрагмента тек-
сту (епіфора) активізує увагу читача, нагнітає 
емотивно-експресивну напруженість. Вона на-
кладається на іронічну-саркастичну тональність 
автора, що майстерно використовує лексичний 
інструмент іронії – антифразис. У наведеному 
тексті слова шляхетська, благодать набувають 
іронічного звучання, а по суті – негативно за-
барвлених значень. Прагматично оновлені в по-
літичному тексті Франка, наведені лексеми роз-
ширюють свою семантичну структуру новими, 
іронічними значеннями. Відходячи від усталено-
го їх трактування, Франко розкодовує «рецепти» 
маніпулятивних стратегій політичного дискурсу. 
Так формувалась політична грамотність україн-
ського суспільства, його націє- і державотворчі 
орієнтири.

В епіцентрі пильної й постійної уваги мисли-
теля – політична поведінка українства, плекан-
ня національної політичної свідомості. У своїх 
оцінних судженнях він закономірно використо-
вував метафоричні образи, пов’язані з життєвим 
циклом (народження – дитинство – молодість – 
зрілість): плекання мови, письменства, школи, 
народної освіти і т. п. [10, с. 281]; будити рух 
[10, с. 294]; колиска всякої просвіти [12, с. 341]; 
ім’я Драгоманова перестало бути страхополохом 
на політичних дітей [13, с. 423]; становище укра-
їнського народу як самостійної нації в розвитку 
духових зв’язків [11, с. 282]; політична несамо-
стійність якоїсь нації [10, с. 280].

Висновки і пропозиції. Політична мета-
фора в націософському дискурсі Івана Франка 
вкотре виявляє перетворювальну силу шляхом 
актуалізації потенційних (прихованих) сем, які 
виконують двоєдину функцію контекстуального 
(індивідуально-художнього) значення слова: пе-
редають різноаспектну додаткову інформацію 
і водночас авторську суб’єктивну модальність. 
Тож завдання читача (слухача) як співтворця 
комунікативно-прагматичного поля – «уловлю-
вати» семантичні зміщення, прирощення смис-
лу, що несуть політичні метафори. Їхній смис-
лотворчий та асоціативний потенціал цементує 
ті різнотипні сценарії, з якими образно корелює 
тогочасна політична дійсність.
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МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МАЛОЇ ПРОЗИ ДЖОЙС КЕРОЛ ОУТС
Анотація. У статті здійснено аналіз мовностилістичних особливостей малої прози сучасної американ-
ської письменниці Джойс Керол Оутс. Виокремлено різновиди синтаксичних структур. Схарактеризова-
но особливості еліптичних та номінальних речень, риторичних питань. Визначено роль синтаксичних 
структур, які функціонують комплексно та підкреслюють своєрідність авторського стилю. З’ясовано, що 
письменниця широко використовує різноманітні лінгвостилістичні засоби, реалізуючи закладені в них 
багаті емоційно виразні можливості. Окреслено продуктивність простих речень та речень з однорідними 
членами, які надають оповіданню динамізму та емоційної напруженості. Доведено, що складні речення 
слугують для змалювання стосунків між людьми, їхнього внутрішнього стану.
Ключові слова: мала проза, Джойс Керол Оутс, синтаксичні конструкції, лінгвостилістичний аналіз, 
еліптичні речення, номінальні речення, риторичні питання.
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LINGUO-STYLISTIC FEATURES OF SHORT FICTION BY JOYCE CAROL OATES
Summary. In the article an attempt has been made to analyze the linguistic features of short fiction written 
by a famous American novelist, short-story writer, and essayist Joyce Carol Oates. The types of the syntac-
tic structures have been singled out and examined in detail. In particular, the peculiarities of elliptical and 
nominal sentences as well as rhetorical questions have been characterized. The main stress has been made 
on the role of different syntactic structures that function in a complex and emphasize the author's individual 
style. The syntax of Joyce Carol Oates’ short fiction is characterized by the use of different types of sentences: 
simple, complex, compound and mixed. A great number of simple extended sentences with homogeneous parts 
of different types have attracted our attention. It has been clarified that the writer applies to a great variety 
of linguistic devices using their emotionally expressive resources. Focusing on the study of the linguistic fea-
tures of the short fiction "Bloodstains", we have come to the conclusion that the attention to the inner world of 
the individual and to solving the mystery of his/her own "I" is the main feature of Joyce Carol Oates’ literary 
creativity. It is very typical of her short fiction at all stages of its development. It has been found out that the 
author’s style is characterized by a striking identity, a combination of different literary and philosophical 
traditions in the interaction of which a special artistic world has been crystallized. We are convinced that its 
integrity is conditioned by the writer’s firm moral and ethical position, which manifests itself in the humanistic 
effort to condemn evil and to magnify the good in a man, her desire to depict the truth of human existence and 
to reveal the depths of a personality’s spiritual conflicts. Having carefully considered the linguo-stylistic fea-
tures of short fiction by Joyce Carol Oates, we have came to the conclusion that the research of such kind has 
never been undertaken before in a systematic manner. It has been suggested that the literary activity of this 
extraordinary personality is worth studying and the attention of researchers and literary critics.
Keywords: short fiction, Joyce Carol Oates, syntactic structures, linguo-stylistic features, elliptical and 
nominal sentences, rhetorical questions.

Актуальність проблеми. Джойс Керол 
Оутс – одна із найвідоміших і найскладні-

ших сучасних прозаїків Сполучених Штатів Аме-
рики. Творчість її неоднозначна, багато в чому су-
перечлива, але в кращих своїх творах Оутс постає 
як художник-реаліст, що правдиво відображає 
американську дійсність. Найприкметніша риса 
творчості письменниці – розгляд долі особистості 
на широкому соціальному тлі. Увібравши те кра-
ще, чим вирізнялися американські письменники 
попередніх епох, Дж.К. Оутс витворила власний 
яскравий і неповторний художній світ. Його сво-
єрідність – у виділенні письменницею трагічних 
ліній людської долі мешканців великого міста 
у неупередженому зображенні загальної відчуже-
ності і духовній ізоляції. Джойс Керол Оутс є авто-
ром багатьох романів, новел, коротких оповідань 
та критичних статей. Поклавши в основу свого 
стилю відтворення особливостей внутрішнього 
світу людини, її психіки, письменниця створює 
багатопланову оповідь, де розкриває чимало про-
блем, актуальних для особистості та суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню творчості Джойс Керол Оутс присвя-
тили свої праці відомі критики та літературоз-
навці (У. Аллен, К. Бастіан, Е. Бендер, Г. Блум, 
Л. Вагнер, М. Грант, Д. Джермейн, Г. Джонсон, 
Ф. Каннінгем, А. Кейзін, Дж. Крейтон, Ф. Лер-
канже, Лі Мілаццо, Норман Торборг, В. Саллі-
ван, І. Шоуолтер та інші). На жаль, в Україні, а 
також у інших країнах пострадянського просто-
ру попри незмінний інтерес читачів до Джойс 
Керол Оутс, констатуємо брак уваги літерату-
рознавців до її творчості: розвідки Т. Денисової, 
Н. Висоцької, М. Анастасьєва, Г. Анікіна, О. Звє-
рєва, М. Коренєвої, М. Мендельсона, О. Муляр-
чика, М. Нартиєва, М. Пальцева, М. Вечканової, 
Н. Колядко ще недостатньо розкривають її своє-
рідність. Вчені відзначають її художнє зростан-
ня від твору до твору. Виділяючи характерні 
риси почерку американської письменниці, вони 
вказують на її тонке проникнення в психологію 
героїв на переконливий опис психічної одержи-
мості. А. Кейзін, відомий фахівець в галузі про-
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зи визнає соціальну спрямованість творів Оутс 
і простежує зв'язок її творчості з реалістичною 
традицією американської літератури. Він на-
зиває Оутс "соціальним романістом" особливого 
типу, котрий уміє побачити трагедію багатьох 
сьогоднішніх американців, які часом не розумі-
ють, що з ними відбувається [17]. 

Багато цікавих спостережень над творчістю 
Дж.К. Оутс зроблено в роботі Я.Н. Засурского 
"Американська література XX століття" [4]. За-
раховуючи Оутс до письменників-реалістів, по-
страдянський літературознавець вказує, однак, 
на "поєднання поглибленого реалізму з прагнен-
ням побачити динаміку життя в його трагічних 
переломах" [4, с. 446]. На думку вченого, Оутс – 
один із найпопулярніших американських пись-
менників, що поєднує у своїй художній практиці 
високу літературну майстерність і свіжість дум-
ки. Не можна не погодитися і з твердженням 
про те, що одне з основних достоїнств письмен-
ниці – чесний, неупереджений погляд на життя. 
А.С. Мулярчик [9], підкреслює, що психологічні 
пошуки у творах тісно пов'язані з соціальним 
аналізом. Звернення до теми простої трудової 
людини, на думку літературознавця, значно ви-
діляє Джойс Керол Оутс з-посеред інших амери-
канських письменників. Оутс, для дослідника – 
один із небагатьох американських прозаїків, які 
тонко відчувають суспільні зміни і швидко відгу-
куються на них. А.С. Мулярчик слушно вказує на 
інтерес письменниці до найважливіших соціаль-
них і політичних проблем сучасної Америки. На 
його думку, Оутс цікавить не тільки і не стільки 
критика правлячих кіл, скільки серйозний по-
шук позитивного, ініціативного і діяльного героя 
в середовищі сучасної американської молоді. 

До ряду пострадянських американістів нале-
жить, на нашу думку, і Н.М. Пальцев [10], який 
зробив чимало точних і продуманих узагальнень 
щодо оригінального дару письменниці. Критик 
уважає, що найбільшому на сьогодні американ-
ському прозаїку вдалося створити яскравий, ба-
гатоликий, насичений суперечностями художній 
світ. Творчістю Оутс цікавилися також Т. Ротен-
берг і С. Бєлов. Вони виділили таку важливу 
особливість художньої системи письменниці, як 
наполегливе бажання поєднувати різноманітні 
стилістичні засоби [2; 12].

Суттєво, що при всій ретельності та багатоас-
пектності аналізу творчості Джойс Керол Оутс, 
низка заторгнутих у ній проблем, перебувають 
поза увагою дослідників. Маємо підстави ствер-
джувати, що в сучасній літературознавчій дум-
ці немає єдиного підходу до вивчення творчості 
Дж.К. Оутс. Різножанровість її творів певною 
мірою заважають цілісному, ґрунтовному осмис-
ленню її доробку. Багато матеріалів і тем зали-
шаються нерозкриті, не проведено аналізу ко-
ротких оповідань раннього та сучасного періодів 
її творчості, що підтверджує актуальність нашої 
розвідки. На нашу думку, залишається поза ува-
гою критиків мала проза Джойс Керол Оутс, як 
ключова в розумінні проблематики та художньої 
специфіки її творчості.

Мета статті – комплексне дослідження мов-
ностилістичних особливостей малої прози Джойс 
Керол Оутс та виявлення найважливіших рис ін-
дивідуальної художньої системи Оутс. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз опо-
відання "Bloodstains" (Плями крові) є одним з 
переконливих доказів психологічної майстер-
ності американської письменниці та яскравим 
прикладом її стильової своєрідності. Для синтак-
сису оповідання Джойс Керол Оутс характерне 
вживання різних типів речень: простих, склад-
носурядних, складнопідрядних, змішаного типу. 
Кількісний аналіз свідчить про те, що у відсотко-
вому відношенні прості речення становлять 68%, 
складносурядні – 11%, складнопідрядні – 15%, 
змішані – 6% від загальної кількості речень. Пе-
реважна більшість простих речень двоскладні 
поширені. Наприклад: At the door Altman paused 
dramatically. He had blocked out even the memory 
of that life [16, с. 236]. Проте часто натрапляємо і 
на прості непоширені речення: Не sat [16, с. 234]. 
Nothing happens. He stares [16, с. 240]. Такі ре-
чення надають розповіді динамічності, більшої 
компактності, стислості.

Нашу увагу привернула значна кількість про-
стих поширених речень із однорідними члена-
ми різних типів. Часто кожний наступний член 
однорідного ряду підсилює попередній, а разом 
вони характеризують поняття, явище або озна-
ку ширше та багатогранніше, ніж окреме слово, 
створюючи при цьому ще й додатковий емоційний 
відтінок: Their expensive homes and automobiles 
and boats could not quite contain them [16, с 235]. 
Beverly's jaws are hardening. Her eyes are bright, 
alert, restless [16, с. 236]. Продуктивні в опові-
данні еліптичні речення. Вони фігурують як в 
авторському, так і в діалогічному мовленні. На-
приклад: "І thought I saw you"; "Saw me? When?";  
"A link before noon" [16, с. 237]. Shaking hands. 
"How are you ?" "Not well. I can't sleep. I never 
sleep, you know that [16, c. 235]. Такі конструкції 
надають висловленню динамічності, експресив-
ної виразності, створюють інтонації невимушено-
го живого, схвильованого усного мовлення. Пись-
менниця також використовує їх за відтворення 
напруги: She might want him to go into stores with 
her. Better to stay behind, to stay hidden [16, с. 235].

Важливу роль відіграють в оповіданні рито-
ричні питання, які несуть на собі емоційне на-
вантаження, спектр додаткових смислових ню-
ансів психологічного плану: хвилювання, подив, 
обурення тощо. Наприклад: The discontent of the 
past two weeks rose in his mind. What was wrong? 
What had happened? [16, с. 242] За їх допомогою 
письменниця також передає цілу гаму тонких, 
напів окреслених, ледве відчутних нюансів люд-
ських почуттів: Is that really Dr. Pryor, that man? 
How has it happened that he must wake in the 
morning to this particular face and body, always, 
this particular human being [16, с. 239]?

Характерні для стилю письменниці й номі-
нативні речення, особливо в описах місця чи 
часу дії: His daughter's room. Saturday afternoon 
[16, с. 239]. Завдання таких речень – сигналізу-
вати нашій уяві про певні образи та активізувати 
її. Вони також виконують й композиційну роль: 
слугують експозицією, своєрідним зачином: His 
mother. The airport. They have met his mother like 
this many times and each time they saw the same 
things [16, c. 237]. Як бачимо з цього прикладу, 
автор за допомогою номінативних речень прямо 
вводить читача в дію, уникаючи довгих описів.
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Наведені вище приклади свідчать, що най-

характерніша риса простих речень – їх лаконіч-
ність, що є прикметою творчої манери письмен-
ниці, виявом її авторської індивідуальності.

Серед складних речень письменниця широ-
ко використовує складнопідрядні речення: озна-
чальні, часу, причини, умовні, порівняльні: The 
telephone was ringing as he entered his home. He 
had the idea that it had been ringing for some time  
[16, с. 236]. Приклад свідчить про комплексне, 
зв'язане функціонування синтаксичних структур у 
оповіданні. Складносурядні речення відзначають-
ся тим, що дають змогу зображувати всю багатома-
нітність явищ дійсності, їхню взаємопов'язаність, 
передаючи водночас цілу гаму модальних відтін-
ків: Many of them had several lives, but the lives 
were somehow shared [16, с. 235]. He wore a dark 
coat, and on the back of his neck there was a vivid red 
birthmark, a stain in the shape of a finger [16, с. 234]. 
He was a doctor and his patients were sacred to him 
[16, с. 235]. Характерним для стилю письменниці є 
безсполучниковий зв'язок, який яскравіше передає 
цілу ситуацію порівняно із сполучниковим, будучи 
більш короткою формою вислову. Однією з най-
поширеніших функцій асиндетону в оповіданні є 
функція експресивного вираження багатограннос-
ті зображуваних дій, процесів, предметів або явищ, 
найчастіше при описуванні численних перипетій 
людського життя, різноманітних учинків. Напри-
клад: His mother had stayed with them for nearly 
a week, the visit had gone well, everything was over  
[16, с. 241]. Beverly and Edie are going out again, they 
get in each other's way by the closet [16, с. 236]. 

Менш властиві стилю Джойс Керол Оутс ре-
чення змішаного типу. Автор використовує їх 
для змалювання внутрішнього стану героїв (їхніх 
думок, переживань, здогадів): Не doesn't know 
what is wrong and yet he understands that it has 
become impossible, that his body is being pushed 
to the breaking point, that to contain himself – his 
physicalness, his being – would take the strength of 
a wrestler, a man not himself [16, с. 240]. Як бачи-
мо, письменниця вдало передає психічний стан 
головного героя, його хвилювання. Привертає 
увагу використання в складних синтаксичних 
структурах незавершених речень, як засобу ви-
раження емоційного стану суб'єкта, відображення 
напруженості події та почуттів: “She stares at him, 
closing her purse. There is a cold, bright look around 
her eyes, a look Lawrence cannot understand. Then 
she smiles. Oh, yes, I was downtown... I just drove 
down and back, looking for some things I couldn't get 
out here... I've been running around all day. I had to 
pick Edie up at school and take her to the dentist and 
now... now I have to go out again” [16, c. 237]. При-
клад свідчить, що лаконічна форма вимагала від 
письменниці найвищої концентрації, стислості ви-
слову, безпосереднього впливу на читача, зумовле-
ного постійною напругою між емоційністю та лако-
нічністю. Пристрасна, схвильована, емоційна мова 

оповідання не може залишити читача байдужим, 
тому що письменниця зуміла захопити його.

Важливою рисою малої прози Джойс Керол 
Оутс є лаконічність. Вона досягається варіатив-
ністю поєднання різних типів зв'язку, уживанням 
коротких речень, речень із повторами та паралеліз-
мами. Вони створюють своєрідний ритм, допомага-
ють виділити найбільш суттєве, заощадити слова 
і часто слугують критерієм значущості того чи того 
члена речення, його частини або речення в цілому, 
а також відображають і експресивно-стилістичну 
своєрідність мови письменниці. Автор оповідання, 
разом з логічним викладом змісту, передає також 
певні відчуття: “He would see the big house, he would 
see the piles of magazines and he would smell the 
acrid, lovely odor of loneliness on the third floor of that 
house, he would pass into that room and live out his 
life there chastely and silently. But perhaps he would 
go into the water screaming. He would thresh his 
arms and legs -he would sink at once, screaming – and 
no one could save him. People might come to gawk, 
but they couldn’t save him. And perhaps he would see 
nothing at all, no visions, no memories, perhaps it was 
only a lie about a drowning man living his life again 
and he would see nothing, nothing, he would drown in 
agony and be washed” [16, с. 243].

Висновки і пропозиції. Проведений аналіз 
свідчить про те, що синтаксичні структури функ-
ціонують в оповіданні комплексно, зв'язано. 
Вони включені в систему засобів художнього зо-
браження, їх використання стилістично зумовле-
не. Письменниця широко використовує різнома-
нітні синтаксичні засоби, реалізуючи закладені 
в них багаті емоційно виразні можливості. Осо-
бливо продуктивними є прості речення, еліптич-
ні структури, номінативні речення та речення 
з однорідними членами, які надають оповіданню 
динамізму та емоційної напруженості. Складні 
речення слугують для змалювання стосунків між 
людьми, їхнього внутрішнього стану.

На основі дослідження мовностилістичних осо-
бливостей оповідання "Плями крові" ми дійшли 
висновку, що увага до внутрішнього світу особис-
тості, до розгадування таємниці власного "я", до 
призначення людини у світі є провідною у творчос-
ті Дж.К. Оутс і характеризує її на всіх етапах роз-
витку. Її стилю притаманна яскрава самобутність, 
поєднання різних літературних і філософських 
традицій, у взаємодії яких викристалізовується 
особливий художній світ. Його цілісність зумовле-
на морально-етичною позицією письменниці, яка 
виявляється в гуманістичному намаганні засудити 
зло та звеличити добро в людині, її прагненням до 
зображення правди людського існування та роз-
криття глибин духовних конфліктів особистості. 

Піддавши ретельному осмисленню творчість 
Джойс Керол Оутс, доходимо переконання, що 
письменницька діяльність цієї неординарної 
особистості потребує подальшого дослідження 
та уваги літературознавців.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ  
ВИКЛАДАЧІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті проаналізовано інноваційні технології, форми й моделі професійного розвитку виклада-
чів французької мови як іноземної крізь призму практичної складової окресленої проблеми. З’ясовано, що 
до останніх належать навчальні тренінги, педагогічні ательє, освітні модулі, літні університети, педагогічні 
стажування за кордоном, які базуються на діяльнісно-рефлективному навчанні, у яких педагог виступає 
активним учасником цього процесу. Установлено, що сучасною тенденцією у системі безперервної освіти 
педагогів є можливість їх участі у масових онлайнових відкритих курсах (MOOCs) відповідно до власних 
професійних потреб. Доведено, що професійний розвиток сучасного вчителя французької мови, який перед-
бачає навчання впродовж життя, базується на активному навчанні, самовдосконаленні та самомотивації.
Ключові слова: професійний розвиток, інноваційні технології, французька мова, підвищення 
кваліфікації, навчання впродовж життя.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
OF THE TEACHERS OF THE FRENCH IN UKRAINE

Summary. In the article the innovative technologies, the forms and the models of the professional development 
of French language teachers through the prism of the practical component of the outlined problem have been 
analyzed. Among the new approaches that focus on the introduction of the innovative methods and technologies 
in the adults’ educational practices it should be distinguished the trainings, the teaching modules, the workshops. 
These forms help the teacher of foreign languages to become an active participant in learning activities, to apply 
a new knowledge into the practice, to use the active methods of group learning. Based on the analysis of the ex-
perience of organizing the summer universities at the Chernivtsi University and the Francophonia Educational 
Center (Nice, France), it has been found that the modular system used here promotes the professional compe-
tence of teachers, an active participation of all participants of the module in solving the learning tasks, helps to 
simulate the specific learning situations, involves the close collaboration and reflection on each teacher's ability 
to use their knowledge and skills at the French lessons. It has been found that many online platforms collaborate 
with various universities and educational organizations and serve as a platform for knowledge transfer to a mul-
ti-million audience through the organization of online seminars, video courses, webinars, chat forums and etc. It 
has been determined that the current trend in the system of the continuing education of teachers is the possibility 
of their participation in mass open online courses (MOOCs) in accordance with their own professional needs. It 
has been emphasized that the benefits of online courses (MOOCs) in improving the skills of French teachers are: 
its accessibility and openness, using the digital technologies and interactive methods, as well as the clear guide-
lines, the terms, the evaluation criteria of each module, the self-organization in the learning process, the creation 
of a professional community, finding the new approaches, developing effective strategies for learning French. It 
has been proved that the professional development of the modern French language teacher, which provides life-
long learning, is based on an active learning, the self-improvement and the self-motivation.
Keywords: professional development, innovative technologies, French language, advanced training, lifelong 
learning.

Постановка проблеми. Сучасні освітні ре-
алії в Україні демонструють необхідність 

постійного професійного розвитку педагогічних 
кадрів з урахуванням не тільки особливостей мо-
дернізації педагогічної освіти, а й соціально-еко-
номічного розвитку суспільства загалом, що по-
требує якісної підготовки фахівців, здатних легко 
адаптуватися до нових сучасних викликів й інте-
груватися у міжнародне співтовариство. У цьому 
ракурсі педагогічні працівники повинні володі-
ти як практичними навичками, сформованими 
професійними компетентностями, так і умінням 
перебудовувати свою професійно-педагогічну ді-
яльність відповідно до нових суспільних й освіт-
ніх викликів. Для цього педагогічним працівни-
кам необхідно постійно самовдосконалюватися, 
підвищувати свою професійну компетентність 
та педагогічну майстерність. Відтак безперерв-
ний професійний розвиток педагогічних кадрів 

є нагальною потребою у сучасних українських 
освітніх реаліях.

Глобалізаційні процеси, інтеграція у європей-
ський економічний й освітній простір спонукає до 
посилення іншомовної підготовки молодого поко-
ління. У цьому процесі головну роль відіграє учи-
тель, який здатен швидко реагувати на суспільні 
вимоги та вміє перебудовувати свою професійну 
діяльність відповідно до нових освітніх стандартів. 

Проте, слід підкреслити, що проблема сучасно-
го педагога іноземної мови полягає у повсякден-
ному механічному відтворенні своєї педагогічної 
діяльності, що не відповідає новим тенденціям 
модернізації освітньої галузі. Підвищення ква-
ліфікації педагогічних кадрів, що відбувається 
раз на п’ять років не дає очевидних позитивних 
результатів, оскільки процес постійного самороз-
витку не є безперервним та базується, головним 
чином, на відвідуванні курсів підвищення ква-
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ліфікації при університетах, інститутах післяди-
пломної педагогічної освіти або ж обласних цен-
трах перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Нові освітні стандарти висувають нові вимоги 
до вчителя іноземної мови. Зокрема він повинен 
орієнтуватися в сучасних освітніх методиках, умі-
ти застосовувати новітні освітні технології, профе-
сійно володіти педагогічним інструментарієм, бути 
креативним, творчим, прагнути до постійного са-
морозвитку й самоосвіти. Відтак, перед вчителем 
іноземної мови, який повинен працювати в Новій 
українській школи, ставляться нові завдання, що 
раніше не входили до його компетенції. Це, пере-
дусім «вибір стратегій і технологій навчання, при 
чому не тільки для учнів, а й для планування своєї 
професійної діяльності та самовдосконалення, ви-
користання сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій у навчальних цілях, розвиток кри-
тичного мислення й креативності учнів» [1, c. 394]. 
Таким чином, пошук нових підходів, ефективних 
моделей та технологій підвищення професійного 
розвитку вчителів іноземної мови є нагальною по-
требою в умовах сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На основі аналізу праць су-часних вітчизняних 
дослідників, що торкалися окресленої проблеми, 
виявлено основні тенденції у розробці проблеми 
професійного розвитку педагогів. Значна кіль-
кість праць присвячена вивченню проблеми про-
фесійної компетентності педагогів та її складо-
вих: педагогічної, психологічної, комунікативної, 
культурологічної, етичної, соціальної (В. Безду-
хов, М. Войцехівський, І. Гришина, О. Дубасенок, 
І. Котлярова, Н. Лісова, Л. Пуховська, O. Скуба-
шевська [4] та ін.). Розвиток та модернізація сис-
теми безперервної освіти в Україні є предметом 
спеціального дослідження В. Беспалька, Н. Бі-
лик, Л. Даниленко, І. Дичківської, Г. Єльникової, 
Л. Лузан [2], В. Олійник, О. Орлової, Т. Сорочан 
[5], Т. Сущенко. У працях В. Вострікової, В. Кеме-
ня [1], В. Лучкевич [1; 3], С. Ніколаєвої, Г. Шкля-
рук, висвітлено теоретичні аспекти перепідготов-
ки та підвищення кваліфікації вчителів іноземної 
мови в умовах реформування української школи. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Утім, аналіз зазначених 
праць засвідчив необхідність більш глибоко-
го дослідження інноваційних технологій, форм 
і моделей професійного розвитку педагогів іно-
земної мови, передусім французької з орієнтаці-
єю на практичну складову окресленої проблеми.

Мета статті – виявити та проаналізувати 
нові технології професійного розвитку вчителів 
французької мови на основі власного практично-
го досвіду.

Виклад основного матеріалу. В умовах 
сьогодення роль змінюється і полягає не тільки 
у передачі знань, але й здатності швидко адапту-
ватися до суспільних трансформацій, умінні само-
вдосконалюватися, підвищувати професійну ком-
петентність, знаходити нові підходи до навчання 
учнів тощо. Як зазначає Т. Сорочан, така тенден-
ція зумовлена як реформуванням освітньої галузі 
в Україні, так і розширенням професійних запи-
тів педагогів у зв’язку із зміною змісту навчання, 
переорієнтацією на формування компетенцій 
учнів, і, відповідно, результатів навчання, зміною 
системи оцінювання та ін. [5, с. 26]. Саме від пе-

дагога залежить ефективна організація навчаль-
ного процесу в школі, створення позитивного на-
вчального середовища, підняття рівня мотивації 
учнів. Для цього педагог повинен постійно роз-
вивати свої професійні й життєві компетентності, 
уміло поєднувати соціальний й індивідуальний 
досвід, розвивати творчі здібності, критично пере-
осмислювати теоретичні знання та креативно їх 
застосовувати у практичній діяльності. 

У зв’язку із цим, виникає необхідність нових 
підходів, форм і методів організації педагогічної 
діяльності, розробці сучасного методичного забез-
печення процесу підвищення професійного рівня 
вчителя. Важливо наголосити, що навчання до-
рослих суттєво відрізняється від навчання молоді, 
оскільки така освіта базується на вже здобутому 
життєвому досвіді педагогів, обґрунтуванні потреб 
навчання, практичній спрямованості навчально-
го процесу. Крім цього, слід брати до уваги віко-
ві, пізнавальні, психологічні особливості кожного 
окремого педагога. Відтак, для професійного зрос-
тання вчителів іноземних мов необхідно докорін-
но змінити підходи до освітніх практик, що сприя-
тимуть їх самоосвіті й самовдосконаленню. 

Поміж нових підходів, які націлені на впро-
вадження інноваційних мето-дів та технологій 
в освітню практику дорослих слід виокремити 
навчальні тренінги, педагогічні ательє, освіт-
ні модулі, в яких вчитель іноземних мов висту-
пає активним учасником навчальної діяльності, 
апробовуючи нові знання у практичній площині, 
застосовуючи активні методи групового навчан-
ня. Відтак, модульна організація навчального 
процесу педагогічних кадрів базується на діяль-
нісно-рефлективному навчанні, що, на противагу 
традиційним формам підвищення кваліфікації 
(лекції, семінари, курси), у яких педагог виступає 
пасивним слухачем, сприяє розвитку творчого по-
тенціалу й креативності вчителів іноземних мов.

До таких нових форм підвищення кваліфікації 
викладачів французької мови належать і педаго-
гічні стажування в Україні й за кордоном, в яких 
ми неодноразово брали учать. Зокрема, в Черні-
вецькому національному університеті імені Юрія 
Федьковича восьмий раз поспіль організовував-
ся Літній університет для вчителів французької 
мови, у партнерстві з Університетською агенцією 
Франкофонії, Посольством Франції в Україні, 
Французьким інститутом в Україні, TV5Monde, 
що складався із двох модулів тривалістю п’ять 
днів. Кожен навчальний модуль стосувався кон-
кретної практично-методичної тематики («Розви-
ток компетенції усного мовлення за допомогою 
нових підходів», «Система оцінювання резуль-
татів навчання (на прикладі екзаменів DELF)», 
«Використання сайту TV5Monde у навчання 
французької мови», «Ігрова діяльність у форму-
ванні іншомовної комунікативної компетентнос-
ті», «Створення колективного проекту-розповіді 
у класі французької мови» та ін.) та складався 
з десяти годин аудиторної роботи [9]. Можемо 
констатувати, що кожен модуль мав на меті роз-
винути певні професійні навички педагогів, мо-
делювання певних навчальних ситуацій, активну 
участь усіх учасників модуля у вирішенні постав-
лених завдань, тісну співпрацю та рефлексію 
кожного вчителя щодо можливості використан-
ня отриманих знань і навичок під час навчання 
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французької мови, можливих дискусійних або су-
перечливих моментів та шляхів їх подолання.

Щодо закордонного стажування, то тут ми 
хочемо більш детально зупинитися на вивчен-
ні досвіду діяльності організації «Франокфонія» 
(Франція, м. Ніца), яка впродовж чотирьох остан-
ніх років зосереджує свою увагу на організації літ-
ніх і зимових сесій в «Університеті Франкофонія» 
для ви-кладачів французької мови як іноземної 
з цілого світу. У роботі цієї органі-зації беруть 
участь досвідчені фахівці, дидакти, педагоги, ви-
кладачі універ-ситетів, керівники різноманітних 
освітніх центрів та товариств, головною метою 
яких є передача знань і досвіду щодо навчання 
французької мови й культури, нових методів і під-
ходів, стимулювання мотивації учнів тощо. На 
сайті «Франкофонії» можна знайти великий спи-
сок викладачів та модулів, які вони пропонують 
для учасників стажування з детальним описом 
компе-тенцій, мети та цілей обраного модуля [6]. 
Водночас стажування у Франції сприяє розвит-
ку лінгвістичної, краєзнавчої, соціокультурної 
компетенцій вчителів французької мови як іно-
земної, оскільки повне занурення в автентичне 
середовище є найбільш значущим засобом для 
удосконалення практичних іншомовних навичок. 

Як показав практичний досвід авторки, на-
вчально-методичні модулі, що пропонуються 
в Франкофонією відповідають сучасним потре-
бам педагогів, розширюють знання щодо мето-
дичної та організаційної складових побудови 
уроку французької мови. У цьому контексті слід 
зазначити, що важлива роль у плануванні уроку 
відводиться розробці лінгводидактичних страте-
гій, що «базуються на педагогічних й методичних 
засадах, підходах до навчання іноземних мови, 
які обираються педагогом з метою ефективного 
навчання своїх учнів» [3, c. 106]. Разом з цим, 
пропоновані модулі сприяють підвищенню моти-
вації та розвитку творчих здібностей учнів і спря-
мовані на діяльнісне і розвивальне навчання як 
з боку педагога, та і з боку учня.

Іншим інноваційним напрямом підвищення 
кваліфікації вчителів французької мов є дистан-
ційна освіта. Зауважимо, що розвиток інформа-
ційних технологій сприяє появі значної кількості 
освітніх онлайн платформ, спрямованих на досяг-
нення конкретних професійних потреб. Багато ін-
тернет-платформ співпрацюють з різними універ-
ситетами та освітніми організаціями і слугують 
майданчиком для передачі знань багатомільйон-
ній аудиторії через організацію онлайн семінарів, 
відеокурсів, вебінарів, форумів чатів тощо [4, c. 143].  
Загалом дистанційний курс закінчується оціню-
ванням набутих знань й умінь учасників та видан-
ням відповідних дипломів чи сертифікатів.

В ракурсі нашого дослідження зазначимо, що 
з 2014 року в Україні в рамках угод про співпрацю 
між Міністерством освіти і науки України та По-
сольством Франції в Україні почала діяти дистан-
ційна програма PRO FLE (Professionnalisation 
en FLE (професіоналізація у французькій мові 
як іноземній – переклад Л.В.)) для підвищен-
ня кваліфікації вчителів французької мови се-
редніх загальноосвітніх закладів. Ця програма 
була розроблена Міжнародним центром педаго-
гічних досліджень (CIEP – Centre international 
d’études pédagogiques) та Національним центром 

дистанційної освіти (CNED – Centre national 
d’enseignement à distance), а Міністерство закор-
донних справ Франції та Французький інститут, 
що діє у його структурі, займаються її поширен-
ням за межами Франції. 

На першому етапі в рамках цієї програми про-
ходило навчання 20 тьюторів – викладачів, мето-
дистів й вчителів французької мови, відібраних 
з різних областей України. Наприкінці 2015 року 
сімнадцять з них отримали відповідну кваліфі-
кацію і змогли очолити процес впровадження 
програми PRO FLE на регіональному рівні для 
вчителів, які бажають підвищити кваліфікацію 
за допомогою інформаціно-комунікаційних тех-
нологій і зможуть пройти конкурсний відбір. Про-
грама PRO FLE складається з трьох модулів:

– побудова дидактичної одиниці;
– пілотування педагогічного проекту;
– оцінювання [8].
Кожен модуль опрацьовується впродовж чоти-

рьох місяців і включає 40 годин індивідуального 
навчання та до 10 годин тьюторського супроводу. 
Індивідуальна робота з кожного модуля склада-
ється з шести послідовних етапів, на виконання 
кожного з яких відводиться до п’яти годин. Про-
грамою передбачено можливість багаторазового 
спілкування з тьютором, але тривалість таких 
сеансів обмежується 30 хвилинами [8]. Водно-
час на кожному етапі передбачені різні типи за-
вдань, з якими стажер знайомиться наприкінці 
текстових документів, аудіо- чи відеозаписів 
з можливістю самоперевірки.

Тьюторський супровід передбачає індиві-
дуальну онлайн підтримку учасника проекту: 
електронне листування у разі методичних (орга-
нізації своєї роботи) і педагогічних (нерозуміння 
поставлених задач, умов) труднощів. Крім цьо-
го завданням тьютора є також персоналізоване 
оцінювання учасників проекту та організація 
групових онлайн дискусій між ними. Після ви-
конання кожного модуля стажист отримує сер-
тифікат міжнародного зразка, що визнається 
Міністерством освіти і науки України. Водночас 
наголосимо, що Національним центром дистан-
ційної освіти (CNED) постійно розробляються 
нові навчальні курси і модулі для викладачів 
французької мови як іноземної, відкриваються 
сесії для запису на он-лайн платформи, ство-
рюються проекти, що спрямовані на вивчення 
та удосконалення французької мови тощо. Усі 
вони різняться своїм змістовим наповненням (що 
спрямовані на забезпечення різних професійних 
потреб викладачів), інтенсивністю і тривалістю.

Загалом сучасні інформаційні технології спри-
яють широкому доступу викладачів французької 
мови до відкритих безкоштовних он-лайн курсів 
(МООС – англ. Massive open online course), що 
розроблені і провідними французькими універси-
тетами, і спеціальними освітніми центрами для 
розвитку професійної компетентності викладачів 
французької мови як іноземної. Здебільшого кожен 
такий курс складається із 5-6 модулів, що присвя-
чені конкретній темі, як наприклад «Уміння орга-
нізувати й керувати власним часом», «Знати прин-
ципи і ключові концепти навчання французької 
мови як іноземної», «Ефективні форми організації 
уроку французької мови», «Планування й побудо-
ва уроку відповідно до сучасних підходів» тощо [7]. 
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З власного досвіду можемо констатувати, що такі 
курси дають можливість вибрати курс відповідно 
до власних професійних потреб, працювати в інди-
відуальному режимі, у зручний для кожного час, 
а також ділитися власним досвідом та своїми реф-
лексіями щодо нових знань і їх практичної реалі-
зації за рахунок інтерактивної дискусії з учасника-
ми цього курсу. На нашу думку, перевагами курсу 
МООС для вчителів французької мови є й чіткі 
орієнтири, терміни, критерії оцінки кожного моду-
ля; самоорганізація у процесі навчання; створення 
професійної спільноти для коментування, розду-
мів, пошуку нових підходів, вироблення ефектив-
них стратегій у навчанні французької мови.

Отож, можна підсумувати, що використання 
навчальних он-лайн платформ є ефективними ін-
новаційними засобами підвищення кваліфікації 
вчителя французької мови, що сприяють його про-
фесійному розвиткові. Завдяки своїй доступності, 
відкритості, застосуванню цифрових технологій 
та інтерактивних методів, орієнтацією на конкрет-
ні потреби цільової групи, розвиток певних компе-
тентностей он-лайн курси МООС можна вважати 
інноваційною технологією для професійного само-
вдосконалення вчителя іноземних мов.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи усе ви-
щенаведене, слід зазначити, що головною метою 

професійного розвитку вчителя французької мови 
є вдосконалення практичних навичок, поєднання 
теоретичних знань про нові підходи, технології 
й методи навчання з активною практичною діяль-
ністю, уміння ефективної організації й плануван-
ня уроків відповідно до діяльнісно-розвивального 
підходу, пошук ефективних шляхів підвищення 
мотивації учнів. Разом з цим, задля вирішення 
поставлених цілей удосконалення професійної 
компетентності педагогів повинно будуватися на 
принципах активності, свідомості, самостійності, 
що найбільш ефективно реалізуються через інно-
ваційні технології і форми підвищення кваліфі-
кації педагогів. До таких відносимо педагогічні 
стажування, літні університети, тренінги, що по-
будовані за модульною системою та покликані зро-
бити вчителів активними учасниками навчально-
го процесу. Також сучасною тенденцією у системі 
безперервної освіти педагогів є можливість участі 
у масових онлайнових відкритих курсах (MOOCs) 
відповідно до власних професійних потреб. 

Отож, професійний розвиток сучасного вчите-
ля французької мови, який передбачає навчан-
ня впродовж життя та базується на активному 
навчанні, самовдосконаленні та самомотивації, 
сприяє його ефективній професійні діяльності, що, 
у свою чергу, сприяє підвищенню успішності учнів.
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ПІСЕННІ ТЕКСТИ ВІКТОРА ВИННИКА ЯК ЛІТЕРАТУРНЕ ЯВИЩЕ
Анотація. У пропонованій статті досліджено пісенні тексти відомого українського рокмузиканта і ху-
дожника, фронтмена популярного гурту «МЕРІ» Віктора Винника, вміщені у збірці під назвою «90/60/90. 
Без імен» (2017). Визначено їх жанрову приналежність, проаналізовано характерні художньо-естетичні 
особливості на змістовому та формальному рівнях. Констатовано, що вірші Віктора Винника здебільшого 
створені у руслі панівних для сучасної пісенної української лірики тенденцій. Їх особливість полягає у 
гармонійному поєднанні жанрових ознак естрадно-популярних та рокових пісенних текстів. Поряд із тим, 
проаналізовані поезії виявляють доволі високий рівень обдарованості автора, що проявляється в оригі-
нальній інтерпретації вже усталених прийомів і засобів співаної лірики.
Ключові слова: Віктор Винник, жанр, пісенна лірика, співана поезія, стилістична фігура, троп.
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VIKTOR VYNNYKʼS SONG TEXTS AS A LITERARY PHENOMENON
Summary. The article explores song texts of the famous Ukrainian rock musician and artist, lead singer of 
the popular group «MERI» Viktor Vynnyk, contained in the book titled “90/60/90. Without names” (2017). 
Their genre affiliation is determined, characteristic artistic and aesthetic features are analyzed at the substan-
tive and formal levels. It is stated that the main theme of the artistʼs poetry is love in all its manifestations 
and their plot-compositional construction is predominantly based on the principle of the poetic parallelism.  
The focus of the poetry is directed on the figure of the lyrical hero, whose image varies depending on the sub-
ject of the text. Speaking of versification, the authoress of the article claims that in the texts written by Viktor 
Vynnyk anapestis and amphibrahius are dominating, although iambic is also used periodically. Rhyming is 
mainly cross-cutting, with inaccurate rhyme, rarely the cross one. Very often Viktor Vynnykʼs poetical texts 
combine different ways of rhyming. Among the tropes a metaphor is at the forefront in the book, especially 
the embodiment, among the favorite stylistic figures of the author are the rhetorical questions. Practically in 
each poem different kinds of repetitions can be outlined, first of all an anaphora. The vocabulary of the texts is 
simple, spoken. As a means of diversification of his poetic language, the artist sometimes uses slang, jargon and 
foreign languages. It is concluded that Viktor Vynnykʼs poems are mostly created in line with the tendencies of 
the contemporary Ukrainian lyric songs. Their peculiarity is the harmonious combination of the genre features 
of the popular and rock songs. At the same time, the analized poetry reveals a rather high level of the authorʼs 
talent, which is noticeable in the original interpretation of already established techniques and means of the 
song lyrics. On the other hand, the proposed article does not elucidate all aspects of the problem. The poetic 
texts written by Viktor Vynnyk after the release of his last album in 2016 remained undis-closed in it. They can 
become the material for the further exploration in the outlined direction.
Keywords: Viktor Vynnyk, genre, singing poetry, song lyrics, stylistic figure, tropes.

Постановка проблеми. Пісенна ліри-
ка – це різновид художньої літератури, 

що утворюється внаслідок синтезу віршів і музи-
ки. У пісні вірш ніби повертається до свого древ-
нього першопочатку, коли слово, мелодія і ритм 
були нероздільно поєднані. Як зазначають до-
слідники, у системі видів мистецтва співана по-
езія є найбільш відкритим для масового доступу 
реципієнтів типом творчої діяльності, а отже, по-
тужним чинником суспільної свідомості [2, с. 1; 
4, с. 54]. Про її вагомість для сучасної культури 
свідчить поміж іншим і той факт, що Нобелівська 
премія у галузі літератури 2017 року була при-
своєна Бобу Ділану саме за його пісенні тексти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
та виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Різним аспектам теорії 
та практики пісенного дискурсу присвячені ро-
боти таких науковців, як О. Гавриков, О. Дей, 
Ю. Доманський, О. Карапетян, В. Короті-Ко-
вальська, Л. Копаниця, Т. Лук’янець, О. Мала-
хова, В. Панченко, Ю. Плотницький, С. Свіри-
дов, Л. Томенчук та інші. Проте багато питань, 
повʼязаних зі специфікою пісенних текстів як 

жанру художньої словесності, все ще залишають-
ся невирішеними. Так, для прикладу, в науко-
вих розвідках літературознавців питання поділу 
пісень на жанри майже завжди спроектоване на 
фольклор і висвітлене аж надто узагальнено, по-
рівняно з деталізованими роботами музикознав-
ців (М. Каган, Т. Попова, А. Сохор, В. Цукерман), 
котрі серед наймасовіших сучасних жанрів спі-
ваної поезії виділяють естрадно-популярні, ав-
торські, шансон-, реп- та рокпісні, а також пісні 
до кінофільмів і мюзиклів. 

А між тим саме жанр пісні є тим фактором, 
який визначає пріоритетні змістові та формаль-
ні ознаки її тексту. Як відомо, сюжет загалом не 
властивий для співаної поезії – пісенні вірші міс-
тять типізовані мотиви та образи зі стійким набо-
ром семантичних рис і ознак. Найбільшу частку 
сучасних пісень становлять твори, що ґрунтують-
ся на передачі внутрішнього стану та почуттів 
ліричного героя, образна специфіка якого теж 
прямо залежить від обраного піснярем жанру. 
Наприклад, у рок- та авторських піснях ліричний 
герой схильний до рефлексії та глибокого усві-
домлення власних вчинків, часто виступає етало-
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ном моральності, тоді як в естрадно-популярних 
превалює вільний, сповнений юнацького макси-
малізму персонаж, а для шансону характерний 
образ представника новітньої ділової аристокра-
тії, залежного від матеріальних благ, песиміс-
тично налаштованого, що перебуває в постійному 
пошуку себе та керується при цьому уявленнями 
90-х рр. минулого століття. На формальному рів-
ні пісенна лірика не обтяжена словесним різно-
маніттям. Для її текстів притаманне зубожіння 
лексики, рідковживаними є прикметники, при-
слівники, нечисленні порівняльні звороти. Сис-
тематичне використання типових антонімічних 
слів-сигналів: любов – ненависть, зустріч – роз-
лука, день – ніч, осінь – зима, запитання – відпо-
відь тощо, – засвідчує бажання авторів зменшити 
лексичний тиск на реципієнтів, звільнити їх від 
розмірковувань над текстом. Загалом, у кожно-
му жанрі пісні, відповідно до усталеного кола 
мотивів та системи образів, превалює шар специ-
фічних засобів словотвірного (неологізми), лек-
сико-синонімічного (жаргонізми), контекстуаль-
но-синонімічного (епітет, метафора, порівняння), 
синтаксичного (тавтологія, анафора, епіфора) 
увиразнення мовлення [2, с. 10–12].

Мета статті. Метою пропонованої розвід-
ки є літературознавчий аналіз пісенної лірики 
В. Винника – відомого українського рокмузикан-
та і художника, фронтмена популярного гурту 
«МЕРІ». Матеріалом дослідження послужили 
тексти, вміщені у збірці В. Винника під назвою 
«90/60/90. Без імен».

Виклад основного матеріалу. Сам музикант 
визначає свій стиль як «опті-рок» чи «рок-поп», 
тим самим вказуючи на поєднання у межах єди-
ної естетичної системи рис різних музичних на-
прямів, що підтверджується й особливостями його 
пісенних текстів. Так, як зазначають дослідники, 
для естрадно-популярної лірики притаманні такі 
художні ознаки, як проста рима, стала система 
образів, анафори, перенасичення віршованого 
тексту рефренами (зокрема, приспівами), відсут-
ність сюжету тощо. У ній превалює експресивна 
розмовна лексика, присутні жаргонізми і сленг, а 
іноді і засоби мовної агресії, іншомовні елементи, 
а універсальними комунікативними прийомами, 
незалежно від концептуального змісту, виступа-
ють традиційні тропи (епітети, повтори, метафо-
ри, гіперболи, персоніфікації, порівняння), емо-
ційно-експресивні звороти, фразеологізми, сталі 
вирази та кліше, прецедентні висловлювання, 
часті прийоми діалогізації та інтимізації тощо 
[4, с. 54]. Натомість роклірика є більш складною 
для сприймання. Згідно з вимогами цього жанру, 
тексти пісень мають власне коло образів і специ-
фічні сюжетно-композиційні параметри. У репер-
туарі рокових виконавців простежується широкий 
спектр мотивів: від філософських до соціальних, а 
їхні подекуди відверто провокативні вірші часто 
відлякують поверхових слухачів. Ліричний герой 
рокпісень – людина із сильним характером, боєць, 
категорично налаштований на пошуки справедли-
вості у світі [3, с. 151]. Як буде показано нами далі, 
у поезіях В. Винника можемо спостерігати органі-
чний сплав перерахованих художніх ознак. 

Для дослідження текстів автора нами було 
використано методику О. Малахової [2], котра 
пропонує аналізувати пісенну лірику через сис-

тему т. зв. просторово-контекстних та змістот-
вірних «маркерів». Перші не належать до галузі 
літературознавства та формуються під впливом 
обов’язкових для становлення будь-якої особис-
тості зовнішніх історичних, культурних, вродже-
них (генетичних) чинників (цей блок містить та-
кож відомості про появу й місце поезії в контексті 
соціально-історичного розвитку суспільства). 
Другі становлять основу пісенної лірики і поді-
ляються на: 1) ідейно-тематичні (мотив, субмо-
тив, ідея), що відповідають за наповнення ві-
ршового тексту сенсом, тобто вказують на те, про 
що йдеться у творі та з якою метою автор ужив 
подану інформацію; 2) сюжетно-композиційні, 
що конкретизують вектор розгортання у тексті 
мотиву та скеровують увагу слухачів у певне по-
дієве русло; 3) образно-культурологічні (образ, 
образ-символ, архетип, ліричний герой), які спи-
раються на зв’язок із естетичними, матеріальни-
ми цінностями національної культури минуло-
го й сучасності; 4) версифікаційні (ритм, рима, 
строфіка тощо) – найтісніше пов’язані з музикою 
та 5) мовностилістичні (епітет, метафора, порів-
няння, тавтологія, анафора, епіфора і т. д.), що 
відповідають за лексичне наповнення пісень.

Проаналізовані нами тексти належать до чо-
тирьох музичних альбомів гурту «МЕРІ»: «Ме-
рідіани» (2007), «Війни в прямому ефірі» (2010), 
«Кулями любов» (2014) та «Я Z України» (2016). 
Всі вони, за винятком трьох («Годинник», «Біла 
ріка» та «Колір чорний»), написані лідером гурту 
В. Винником та за часом створення охоплюють 
приблизно десятирічний період. 

Головною темою пісенних текстів митця, як 
у своїх інтервʼю любить зазначати він сам, є лю-
бов у всіх її проявах. Переважна більшість пісень 
В. Винника присвячена складним перипетіям 
стосунків між чоловіком і жінкою, проте надзви-
чайно вагомий пласт становлять і патріотичні 
пісні з їх традиційними мотивами любові до рід-
ної землі та подекуди гострою соціальною про-
блематикою («Сестра», «Я Z України», «Незна-
йомий мій брат», «На шматки», «Падала зоря», 
«Слово Війна»). Знаходимо у збірці «90/60/90. 
Без імен» також і гумористичні («Не Віталік», 
«План», «Таблєтки», «Миколай», «Молоді мами») 
та медитативні («Зерна», «Victoria») тексти. Сю-
жетно-композиційна побудова проаналізованих 
віршів переважно ґрунтується на принципі по-
етичного паралелізму. 

Основна увага в поезіях В. Винника акценто-
вана, природно, на постаті ліричного героя. Його 
образ варіюється залежно від тематики твору. 
У піснях про кохання – це переважно доволі іро-
нічний персонаж, який цілеспрямовано уникає 
серйозних стосунків із жінками («Пані», «Miss», 
«Не люблю», «Ніжно» та ін.), хоча трапляються 
й глибокі вірші з експлікацією зворушливих пе-
реживань («Прощатися», «Помри, тільки не сьо-
годні», «Coda» тощо). У медитативних текстах 
ліричний герой постає в образі зрілої, мудрої 
особистості зі сформованими життєвими ціннос-
тями та ідеалами; у громадянських – щиро ратує 
за мову, країну, національну ідентичність. При 
цьому еволюція образу ліричного героя від ран-
ніх пісенних текстів до пізніх практично не про-
слідковується. Щоправда, варто відзначити, що 
в альбомі «Я Z України», створеному вже в умо-
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вах воєнного часу, значно більше пісень на зло-
боденну тематику, ніж у попередніх, відтак пере-
важає і відповідний тип наратора.

Якщо говорити про версифікаційні маркери 
поезії В. Винника, то незважаючи на те, що для 
сучасної української пісенної лірики характер-
ним є превалювання двостопних розмірів, у ній 
переважають тристопні, насамперед анапест 
(«Мерідіани», «Не люблю», «Незнайомий мій 
брат», «Таблєтки», «Сестра», «Не дзвони», «Мико-
лай» і т. д.) і амфібрахій («Ромео», «Прощатися», 
«Не Віталік», «З днем народження», «Goodbye, 
Russia» та ін.), хоча періодично використовуєть-
ся і ямб («Змія», «Лялька», «Вокзали», «Падала 
зоря», «Miss»). Римування – головно наскрізне, 
із неточною римою, рідко – перехресне («Не лю-
блю», «Малишка», «Не дзвони», «Музика рок»). 
Найчастіше вірші поєднують різні способи риму-
вання, як, приміром, «Сестра», де маємо і суміж-
ний, і наскрізний, і перехресний різновиди. В од-
ному випадку присутня також внутрішня рима 
(«Падала зоря»). 

Практично у кожній поезії маємо епаналеп-
си – різного роду повтори, головним чином це 
анафора, приміром:

Місто семи вітрів,
Місто вічних надій,
Місто сирих дощів,

Допоки ти є, я твій [1, с. 169].
або:

Ти мені пробач, я колись 
народився в своїй країні.

Ти мені пробач, я живу 
ніби вдома, але як емігрант.

Ти мені пробач за забуті пісні 
і сльозу на калині.

Ти мені пробач, незнайомий мій брат 
[1, с. 184].

чи:
Вокзали її ковтали,

Вокзали не відпускали,
Вокзали все обіцяли,

Вокзали неправду казали [1, с. 182].
Серед тропів на першому плані метафора. 

Іноді В. Винник звертається до «стертих» її різно-
видів (наприклад, «Знову місяць блукає зоряним 
небом» [1, с. 184], «Але часу літ не зітре їх слід» 
[1, с. 219] тощо), але здебільшого його тропіка сві-
жа і яскрава. При цьому помітна схильність ав-
тора до воєнної метафори («Місто веде війну, // 
Відбиває атаки часу» [1, с. 169], «Місто темних 
ночей, // Які завоює світанок» [1, с. 170], «Весна 
наступає на мою країну» [1, с. 194], «І кулями 
любов діравить серце» [1, с. 203], «Та пробива-
ють навиліт // Кулі їхнього зла наші серця» [1, 
с. 229]). Дуже часто застосовує автор такий різ-
новид метафори, як уособлення («Сонце нового  
дня // Змиє минулий бруд» [1, с. 170], «Біжать про-
водами найкращі слова» [1, с. 194], «Минуле про-
бач, // Йому самому незручно, напевно» [1, с. 195],  
«Весна розкаже, як жити далі» [1, с. 195], «Ві-
тер спогадом сипле в душу» [1, с. 206], «А над 
ними й над нами небо плаче зірками» [1, с. 219], 
«Але навіть у снах сипле на рани сіллю // Це ко-
ротке, як постріл, слово Війна» [1, с. 229], «Твій 
голос не живе в телефоні, // Твій запах забра-

ла весна» [1, с. 230], «Твої есемеси і смайли // 
Зівʼянули в моїх руках» [1, с. 230]). 

Значно рідше, але використовує В. Винник і 
синекдохи («Неба торкалися крилами» [1, с. 216],  
«…столиця // жовто-блакитної країни» [1, с. 217]),  
гіперболи («Часом треба просто, певно, вмер-
ти, // Щоб тебе побачити, кохана» [1, с. 203], 
«І можна зірок торкатись руками» [1, с. 220], 
«А навколо сліз солена ріка» [1, с. 229]), а також 
перифрази та евфемізми («І втикаються вилки 
в розетки, // Одним словом – любов» [1, с. 188], 
«Куля перетворила в минуле, // Перетворила 
нас» [1, с. 203], «Ні ви, ні я не проти // Замкну-
ти коло знов» [1, с. 222], «Тепер ти Ангел, // Ти 
бачиш усе і всіх, // Тепер ти Ангел, // І крила 
твої, як сніг» [1, с. 205]).

Серед улюблених стилістичних фігур авто-
ра варто насамперед виділити риторичні пи-
тання («Ну, як це сказати словами?» [1, с. 
171], «Скільки повзати ще нам, а не літати?»  
[1, с. 184], «Чому так важко рушати з місця //  
Й на електронні чекати вісті?» [1, с. 187], 
«Ну, що ще сказати?» [1, с. 196], «Хто заплаче 
за ними, такими живими? // Хто заплаче за 
ними, хто згадає про них?» [1, с. 219], «Скільки 
їх таких, живих?» [1, с. 219], «Де ми будемо за-
втра?» [1, с. 227], «Хто скаже, що буде з нею, що 
буде з нами?» [1, с. 227]) та апострóфи («І для чого 
приходиш з далеких тих днів?» [1, с. 184], «Ти хо-
чеш знати? Напевно, хочеш. // Кого я бачив цієї 
ночі?» [1, с. 186], «Ти питаєш, сестра, як тут у 
хаті?» [1, с. 196], «Послухайте, Miss, // Можли-
во, ми знайдемо компроміс?» [1, с. 221]).

Лексика аналізованих текстів проста, розмов-
на. Як засоби урізноманітнення свого поетичного 
словника автор іноді використовує сленг («Зірва-
ло одяг і дах» [1, с. 211], «…усі навколо на нервах» 
[1, с. 211], «Що за кончєний рингтон?» [1, с. 209], 
«Твої очі зелені, як бакс» [1, с. 213]), жаргонізми 
(«Наша любов в законі» [1, с. 204]) та іншомовну 
лексику («Open your eyes» [1, с. 162], «Donʼt love 
you» [1, с. 175], «Good bye, Russia!» [1, с. 230], «Kiss 
на біс» [1, с. 158]). 

Насамкінець варто виділити кілька випад-
ків вдалої мовної гри («Все буде не так, як все»  
[1, с. 163], «І на стіні колгоспник каже «все пуч-
ком» // І кожен день розпочинається Гімном»  
[1, с. 218], «І здавалось тоді, що це ми, а не нами» 
[1, с. 220]), неординарних індивідуально-ав-
торських тропів («Розвели річки під мостами»  
[1, с. 153], «А ти наносиш на мене свої мерідіани» 
[1, с. 155], «Перевірили, чи є у неба дно» [1, с. 159], 
«…не кажи мені скільки, // Цих безмежних секунд 
разом випало нам» [1, с. 229]), а також звукопису:

Змія
Твоя отрута – це круто.
Такі малюнки по шкірі.

Ти вигинаєш так вміло своє тіло.
Так легко гіпнотизуєш,
Сліди на піску малюєш.

І вже напевно знаєш,
Для чого кусаєш [1, с. 160].

Висновки і пропозиції. Як можна побачи-
ти зі сказаного, вірші В. Винника здебільшого 
створені у руслі панівних для сучасної пісенної 
української лірики тенденцій. Їх особливість 
полягає у гармонійному поєднанні жанрових 
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ознак естрадно-популярних та рокових пісен-
них текстів. Поряд із тим, проаналізовані поезії 
виявляють доволі високий рівень обдарованості 
автора, що проявляється в оригінальній інтер-
претації вже усталених прийомів і засобів спі-
ваної лірики.

Запропонована стаття не вичерпує всіх аспектів 
порушеної проблеми. Так, поза увагою залишили-
ся тексти, написані В. Винником вже після виходу 
у світ його останнього альбому «Я Z України». Вва-
жаємо, що вони цілком можуть стати матеріалом 
для наступних розвідок у накресленому напрямі.
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Анотація. У статті висвітлюється комунікативна компетентність як основа мовленнєвої діяльності і про-
фесійної підготовки майбутніх учителів іноземної (англійської) мови у вищих навчальних закладах Укра-
їни. Розглядається сутність, фактори і умови формування її у студентів. Наведено практичні рекомендації 
здійснення комунікативної компетентності під час різних видів мовленнєвої діяльності студентів вищих 
навчальних закладів: слухання, говоріння, читання та письмо. Для формування вмінь мовленнєвої ді-
яльності майбутніх учителів використовуються інновації,зокрема, інтерактивні технології навчання, які 
містять характеристику та опис нових підходів до їхнього впровадження.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS  
IN UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: THEORY AND PRACTIСE

Summary. The article focuses on communicative competence as the main basis of speaking activity and Eng-
lish teachers’ professional training. This research outlines the findings from the survey, conducted among 
the students of the Institute of Foreign Languages, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.  
The results of this survey show that a very large majority of the future teachers don’t have developed their 
communication skills. The study describes different theoretical and practical approaches of developing the 
English teachers’ communicative competence. The concept of ‘competence’ in pedagogical, psychological and 
methodological literature has been studied in detail. Different interpretations of this notion have been given by 
scholars in dictionaries and reference literature. We should understand ‘competence’ as a person's ability to use 
knowledge and skills in practical activity. The concept of ‘communicativity’ is understood as means of sharing 
information through communication. Much attention in the article has been paid to learning technologies to 
help future English teachers to develop their communicative competence and their language proficiency. Srac-
tical recommendations have been given, which explain how to improve four basic skills of language learning: 
listening, speaking, reading and writing at English classes. It has been proved that work in pairs or in small 
groups is the most appropriate to involve all students in speaking and writing activities. Innovations, espe-
cially interactive learning technologies, are used to develop future teachers’ speaking skills. They have useful 
characteristics of new teaching approaches and can be implemented in every classroom. This research has 
shown that the communicative competence of future foreign language teachers primarily includes the ability 
to carry out speaking activities. Its main aim is to form the ability to communicate on any suggested topic.  
To encourage ‘comprehensible’ students’ speech acts and to discourage their spontaneous, unprepared speak-
ing teachers can apply the ‘technique of reverse action’.
Keywords: competence, communicative, future teachers, speech activity, listening, speaking, reading, writing, 
innovations, interactive learning technologies.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли 
відбувається реформування освіти, ком-

петентність займає одне із провідних місць 
у її змісті, узгоджується із сучасними потреба-
ми та інтеграцією до європейського і світово-
го освітнього простору. У Законі України «Про 
вищу освіту» компетентність розглядається як 
«динамічна комбінація знань, умінь, практич-
них навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність 
і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти» [5, с. 2040]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вивчення, аналіз та уза-
гальнення педагогічного досвіду з досліджуваної 
проблеми показав, що майбутні вчителі англій-
ської мови навчально-наукового інституту іно-

земних мов ще слабо орієнтуються в поняттях 
«компетентність», «компетенція», «комптентніст-
ний підхід» та в шляхах їхньої реалізації у педа-
гогічному процесі.

Аналіз анкетування проведеного серед студен-
тів інституту показав, що більшість респондентів 
звертає увагу на репродуктивний характер ви-
вчення англійської мови. Вони засвідчують домі-
нуючу роль викладача на заняттях. 67% опита-
них – констатують, що саме викладач обирає тему 
та визначає види діяльності студентів; 89% із них – 
зазначають, що на заняттях здійснюється прослу-
ховування іншомовного тексту, читання, відповіді 
на питання, виконання граматичних та лексичних 
вправ, відсутнє діалогічне, вільне мовлення та ро-
бота над зв’язним висловлюванням.

Студенти задовольняються традиційними ви-
дами діяльності на заняттях, що не сприяє до-
сягненню поставлених програмою цілей – фор-
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мування комунікативного мовлення. На їхню 
думку, навчальні програми націлені на засво-
єння певного обсягу знань, формування умінь 
та навичок з іншомовного мовлення. Вони отри-
мують готові знання, але губиться їхня самостій-
ність і творчість. У них можуть виникати проб-
леми при пошуку нової ідеї, коли відомі підходи 
до розв’язання проблем не дають результату. Як 
бачимо, тема статті є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висвітленню проблеми «компетентність» у навчан-
ні та вихованні присвячували свої дослідження 
Н. Бібік [1], Г. Гаврищак [3], І. Зимня [6], Я. Код-
люк [7] О. Пометун [12], А. Хуторський [14] та ін.

Аналіз педагогічної, психологічної та мето-
дичної літератури показав, що поняття «компе-
тентність» трактується науковцями по-різному: 
як обізнаність [1, с. 18], професіоналізм і як лише 
одна з його складових [8]; як готовність включи-
тися в певну діяльність [12]. 

Визначення цієї категорії наявне у словниках. 
Так, словник дає переклад слова ‘competence’ як: 
1) здатність, уміння; 2) компетентність; 3) доста-
ток, гарне матеріальне становище; 4) компетен-
ція, правомочність [10].

Великий тлумачний словник сучасної україн-
ської мови подає такі визначення: «Компетент-
ний – це той, який має достатні знання в певній 
галузі, добре обізнаний, тямущий; ґрунтується 
на знанні, кваліфікований; має певні повнова-
ження, повноправний, повновладний» [2, с. 445]. 
Компетентність – це достатні знання в якій-не-
будь галузі, добра обізнаність, кваліфікованість, 
правомірність, автритетність, повноправність, 
наявність певних повноважень» [там само].

Г. Гаврищак розглядає поняття «компетент-
ність» як здатність результативно діяти, ефек-
тивно розв’язувати проблему, застосовувати 
знання у нестандартній ситуації, або як спро-
можність фахівця кваліфіковано виконувати 
завдання чи роботу [3].

О. Пометун, А. Хуторський розкривають різні 
види компетентностей: ключові, предметні, етич-
ні, соціальні, професійні [12; 14]. 

І. Зимня обгрунтовує використання таких видів 
ключових компетенцій: компетенції пізнавальної 
діяльності: ставлення та розв’язання пізнаваль-
них задач; нестандартність рішення; проблемні 
ситуації – їхнє створення та розв’язання; продук-
тивне й репродуктивне пізнання; дослідження, 
інтелектуальна діяльність; компетенції діяль-
ності: гра, учіння, праця; засоби діяльності: пла-
нування, проектування, моделювання, прогно-
зування, дослідницька діяльність, орієнтування 
в різних видах діяльності [6, с. 12]. 

А. Маркова висвітлює психологічний аспект 
компетнності педагога: соціальний, особистісний 
та індивідуальний [9, с. 15]. 

Ширше визначають педагогічну компетент-
ність інші дослідники: це «спеціальна і профе-
сійна компетентність дисципліни, що викла-
дається; методична компетентність у галузі 
способів формування знань, умінь; соціально-
психологічна компетентність у сфері спілкуван-
ня; диференційно-психологічна компетентність 
у галузі мотивів, здібностей; аутопсихологічна 
компетентність у сфері переваг і недоліків влас-
ної діяльності і особистості» [1; 3; 4; 7; 11].

Мета статті полягає у висвітленні пробле-
ми формування комунікативних компетенцій 
у майбутніх учителів іноземної (англійської) 
мови у вищому навчальному (педагогічному) за-
кладі в теорії і на практиці.

Компетентності, на відмінну від узагальне-
них, універсальних знань мають дієвий, практи-
ко-орієнтований характер. Тому вони, крім систе-
ми теоретичних і прикладних знань, включають 
також когнітивну і операціонально-технологічну 
складові, що, на думку фахівців, є кроком уперед 
у навчанні іноземної мови, оскільки передбача-
ють такі принципи та ідеї, як: зв’язок зі сферою 
діяльності: розгорнуте планування змісту дисци-
пліни, особливо в тих положеннях, що стосуються 
її фундаментальної спрямованості; великий об-
сяг інваріантної частини змісту освіти, що відо-
бражає збереження і розвиток єдиного освітнього 
простору в умовах тенденцій децентралізації; 
предметно-центровану спрямованість освіти.

Як вважає Н. Бібік, «Компетентнісна освіта 
орієнтована на одержання особистістю конкрет-
них навчальних результатів – знань, умінь, на-
вичок, ставлень, досвіду, рівень засвоєння яких 
дозволяє їй діяти адекватно» [1, с. 18–19]. Діяти 
адекватно і ефективно можна за умови здобут-
тя трьох основних груп компетентностей: ком-
петентності, які мають відношення до самого 
себе; компетентності, які мають відношення до 
взаємодії з іншими людьми; компетентності, які 
мають відношення до діяльності у всіх її типах 
і формах. 

Науковці (Н. Бібік [1], І. Зимняя [6], Я. Код-
люк [7], Н. Побірченко [11]) розглядають ви-
значення компетентності через поєднання двох 
складових – інтелектуальної і навичкової. У цьо-
му визначенні наголошується на інтегративній 
природі компетентності, тут закладено ідею ін-
терпретації змісту освіти, що формується від «ре-
зультату» («стандарт на виході»).

Компетентність у широкому розумінні може 
бути позначена як поглиблене знання навчаль-
ної дисципліни чи засвоєного уміння [12]. 

За нашим твердженням, цю категорію доціль-
но розуміти як здатність майбутніх вчителів ан-
глійської мови виконувати професійні функції, 
як теоретичну і практичну їх готовність здійсню-
вати професійну діяльність або як сформованість 
професійних якостей. Бути компетентним – це 
вміти мобілізувати здобуті знання і досвід. 

Відповідно до предмету нашого досліджен-
ня виникає потреба розглянути комунікативну 
компетентність майбутніх учителів англій-
ської мови у педагогічному процесі вищої школи.

Слово «комунікація» у перекладі з латин-
ської мови – «повідомлення, передача» [4, с. 621]. 
В українській мові комунікація визначається 
так: 1) обмін інформацією, спілкування; 2) шля-
хи сполучення, ліній зв’язку...» [там само]. 

На думку І. Зимньої, має бути установка на 
співробітництво і діалог; уміння користуватися 
інформацією; навчання співробітництву і діало-
гу на рівні взаємодії окремих людей [5].

Виклад основного матеріалу. Комуніка-
тивна компетентність майбутніх учителів – це 
здатність встановлювати й підтримувати необ-
хідні контакти з іншими людьми. Для ефек-
тивної комунікації характерним є досягнення 
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взаєморозуміння учасників взаємодії, розумін-
ня ситуації й предмета спілкування, при цьому 
досягнення визначеності в розумінні ситуації 
забезпечує досягнення цілей з оптимальною ви-
тратою ресурсів. 

У вищій школі комунікація як акт спілкуван-
ня має свої особливості: це процес передачі ін-
формації від мовця до слухача [3; 11]. 

Формування комунікативної кометентності 
доцільно здійснювати під час різних видів мов-
леннєвої діяльності на заняттях англійської 
мови з майбутніми учителями: Listening (слу-
хання-розуміння англомовних текстів; Speaking 
(говоріння, яке включає відповіді на запитання 
за текстом, його переказування та робота над 
зв’язним висловлюванням; діалог, вільне спіл-
кування); Reading (читання та переклад тексту, 
робота за його змістом); Writing (письмо, що пе-
редбачає виконання лексичних та граматичних 
вправ). Розглянемо види мовленнєвої діяльності 
детальніше. 

В основі розвитку умінь і навичок мовленнє-
вої діяльності лежить уміння слухати, розуміти 
усне зв’язне висловлювання. Під час навчання 
у студентів постійно збільшується лексичний за-
пас, ускладнюється граматичний лад мовлення, 
розширюється тематика та поглиблюється логіка 
міркувань у зв’язних висловлюваннях, що про-
понуються для слухання. При цьому значно під-
вищуються вимоги до швидкості, точності сприй-
няття усного мовлення, розуміння прослуханого, 
уміння зосереджувати увагу протягом тривалих 
відрізків часу. Усе це зумовлює необхідність удо-
сконалювати уміння й навички аудіювання як 
виду мовленнєвої діяльності. Під час слухання 
здійснюється процес розуміння висловлювання, 
тому потрібно навчити студентів стежити за роз-
витком думки, адекватно та емоційно сприймати 
інформацію; помічати в тексті слова, найбільш 
важливі для розуміння висловлювання – загаль-
ного тону, тембру, сили голосу.

З аудіювання (слухання, розуміння та від-
творення почутого на слух тексту), окрім тради-
ційних фронтальних видів роботи над прослуха-
ним текстом, доречно використати інноваційні 
педтехнології. Для цього на занятті студентам 
пропонується прослухати текст, дати відповідь 
на запитання за ним. Тексти для прослухову-
вання можна брати з підручників англійської 
мови для студентів ВНЗ (‘Laser. Fce. Student’s 
book’; ‘Upstream Student’s book та ін.). Для робо-
ти над прослуханим текстом можна обрати таку 
інтерактивну технологію «Навчаючи іншого, на-
вчаюсь і сам(а)». Її суть полягає у роботі в парах. 
Студент слухає текст, готує питання і відповіді 
за цим текстом і продумує його переказ. Після 
цього кожен із них задає питання напарнику, а 
потім вони міняються ролями. Так само і з пере-
казом тексту: спочатку один студент переказує 
текст, інший – слухає, а пізніше – навпаки.

Підсумовуючи, викладач пропонує обговорити 
роботу в парах і відповісти на питання «Що було 
легше: розповідати чи слухати співрозмовника?».

Вагоме місце у мовленнєвій діяльності студен-
тів займає говоріння, яке ґрунтується на побудо-
ві діалогічного та монологічного висловлювань – 
усних і письмових. Це і переказ готових текстів, 
і побудова та відтворення діалогів, і зв’язних ви-

словлювань на основі прочитаних іншомовних 
творів, переглянутих фільмів, відвідування му-
зеїв, картинних галерей, кафе тощо. 

Для формування у майбутніх учителів умінь 
висловлюватися за допомогою діалогічного мов-
лення пропонується інтерактивна вправа «Мік-
рофон». Кожен студент тримає мікрофон (він 
може бути справжнім або уявним) та вибирає 
для себе співрозмовника. Тематика діалогів різ-
на: знайомство, розмова про погоду, про приро-
ду (наприклад, «Природа – це диво»), економіку, 
спорт, відвідування кіно, театру і ін. Можна та-
кож спілкуватися по телефону чи скайпу, вико-
ристовуючи комп’ютер.

У процесі такої мовленнєвої діяльності, як го-
воріння бажано застосовувати з майбутніми вчи-
телями англійської мови прийом вільного спіл-
кування. Можна запропонувати орієнтовні теми 
для спілкування: «Добробут народу»; «Обов’язок 
держави – захищати життя людини»; «Що в лю-
дині цінніше – праця чи розум?»; «Який світ лю-
дини кращий – внутрішній чи зовнішній?»; «Лю-
дина – більше учень чи вчитель?» тощо.

Цю вправу доцільно побудувати а допомого 
інтерактивної технології «мозковий штурм» (або 
«мозкова атака»). Викладач або один із студентів 
(ведучий) пропонує тему для вільного висловлю-
вання, наприклад, «Від чого залежить добробут 
народу (людини)?». Майбутні вчителі висловлю-
ють свої думки, котрі є цінними, навіть ті, які су-
перечать істині, тому їх не можна критикувати. 
Наведемо орієнтовні відповіді: добробут народу за-
лежить від: самого народу; від рівня його життя; 
від праці кожної людини; від уряду і президента; 
від дбайливого ставлення до природи та її ресурсів.

Підсумовує роботу студентів з вільного ви-
словлювання викладач або ведучий технології 
«мозковго штурму».

Доцільно пропонувати студентам складати 
усні і письмові діалогічні і зв’язні висловлювання 
з безпосередньою комунікативною метою: запро-
шення, записка, оголошення, афіша, реклама, 
прохання, вибачення тощо. Ця робота виконуєть-
ся майбутніми учителями самостійно, з опорою 
на допоміжний матеріал: словосполучення, клю-
чові слова, речення, план, початок чи кінцівка 
пропонованого зв’язного висловлювання.

Одним із найважливіших видів мовленнєвої 
діяльності є читання текстів (уривків із ін-
шомовних творів). Слід мати на увазі, що у на-
вчанні мовлення англійської мови широко вико-
ристовуються тексти, робота над якими повинна 
розпочинатися з читання (уголос або мовчки). 
Специфіка роботи з читання, як виду мовлен-
нєвої діяльності, передбачає привернення увагу 
студентів до правильного вимовляння слів, інто-
нації у вимові слів, речень, різних за структурою; 
з метою поділу речень на частини за допомогою 
пауз, мелодики, інтонації кінця речення та ін-
ших аспектів. 

Бажано організовувати дискусії після прочи-
таних уривків творів (текстів) у малих (3 учасни-
ків) і великих (від 5 до 7 учасників) групах. Для 
цього потрібно визначити проблему і пропонува-
ти студентам вільно висловлювати власні думки 
з приводу прочитаного, аргументувати їх. 

Під час такої мовленнєвої діяльності, як пись-
мо доречно здійснювати виконання лексичних 
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і граматичних вправ з англійської мови. Варто 
використати інтерактивну технологію навчан-
ня – асоціативний кущ (АК): обирається і за-
писується слово для АК. Відповідь на питання 
«Які асоціації викликає у вас це слово?» орієн-
тує студентів на використання слів, які дотичні 
за асоціацією до нього. Складається усно текст, 
заголовком якого є слово для асоціації. Ця ро-
бота здійснюється для розуміння лексичного 
та граматичного значення слова, його цінності 
в усному і писемному мовленні, а також відбу-
вається збагачення словника студентів, який по-
повнюється новими лексемами та орфограмами, 
термінами, лексичне значення яких потрібно 
з’ясувати (дозволяється використовувати слов-
ники) та запам’ятати, щоб можна було активно 
застосовувати їх у нових життєвих ситуаціях. 

Слова для асоціацій можуть бути різними: 
людина, космос, наука, природа, енциклопедія, 
рослинний і тваринний світ, їжа, одяг тощо. 
Наприклад: домінуюче слово одяг передбачає 
низку асоціативних слів.

людина жінка чоловік дитина зима весна літо сонце
одяг

квіти осінь сукня сорочка піджак жакет пальто 
плащ взуття черевики чоботи туфлі кеди куртка

У процесі роботи над граматикою пропону-
ються вправи над реченням: поширити або ско-
ротити його, вставити замість пропусків потрібні 
слова; cконструювати або переконструювати ре-
чення. Подібні вправи доречно використовувати 
з текстом: вибрати заголовок, визначити тему 
та головну думку; замість пропусків вставити по-
трібні за змістом речення тощо.

Отже, важливо, щоб в організації мовленнєвої 
діяльності студентів застосовувались такі ситуа-
ції, які б спонукали їх висловлюватись. Для цьо-
го можна включати в заняття сюжетно-рольові 

ігри, у яких визначається місце, співрозмовник, 
мета висловлювання. Тематика їхня різноманіт-
на, наприклад, ‘On holiday’; ‘Technology’; ‘Sport’; 
‘Time, days, months and seasons’ тощо.

Для розвитку усного і писемного мовлення 
краще використовувати роботу в парах і неве-
ликих групах, яка дає можливість висловитись 
більшості студентів. При цьому потрібно майбут-
нім учителям прищеплювати культуру спілку-
вання, яка виявляється не тільки в доречному 
використанні мовленнєвого етикету, а й в умінні 
уважно слухати співрозмовника, призупиняти 
своє мовлення, щоб дати можливість вислови-
тись іншому співрозмовникові, погоджувати свої 
репліки з тим, що він сказав.

Під час формування комунікативної компе-
тентності можна застосувати прийом зворотної 
дії, суть якого у тому, щоб зупинити спонтанні 
та ситуативні дії, спонукати студентів до самоус-
відомлення власного мовлення. 

Висновки і пропозиції. Отже, комунікатив-
на компетентність включає здатність майбутніх 
учителів іноземної мови до мовленнєвої діяльнос-
ті, яка спрямована на формування уміння спілку-
ватися на будь-яку тему. Їх обізнаність у процесі 
мовленнєвої діяльності припускає досягнення ін-
тегрованого кінцевого результату – мовленнєвої 
іншомовної діяльності, який може розглядатися 
як сформованість у них комунікативних компе-
тентностей, поєднання мовних і мовленнєвих 
знань, умінь, навичок і здібностей. Це потребує 
використання як фронтальних, так й інновацій-
них технологій, зокрема інтерактивних, які б ура-
ховували вплив внутрішніх і зовнішніх чинників 
на розвиток та на набуття майбутніми фахівцями 
комунікативної компетентності. 

Проведене дослідження не вичерпує усіх зав-
дань щодо висвітлення проблеми дослідження. 
Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 
у розкритті предметної та професійної компе-
тентностей майбутніх учителів іноземної мови.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація. У статті увагу зосереджено на особливостях процесу формування й розвитку англомовної 
компетентності в аудіюванні при фаховій підготовці вчителів англійської мови з урахуванням сучасних 
умов і тенденцій. Установлено, що компетентність в аудіюванні передбачає оволодіння певним набором 
умінь, навичок, знань і комунікативних здібностей та базується на складній і динамічній їхній взаємодії. 
З’ясовано, що задля адекватного формування компетентності в аудіюванні необхідно брати до уваги меха-
нізми цього процесу, серед яких мовленнєвий слух, антиципація, артикулювання та пам'ять та зважати 
на суб’єктивні й об’єктивні чинники, як-от, умови сприймання аудіоповідомлення, його мовні характерис-
тики й зміст, індивідуально-психологічні особливості самого слухача та фактор вмотивованості. З метою 
якісного вдосконалення компетентності в аудіюванні процес навчання передбачає послідовне й поступове 
подолання труднощів.
Ключові слова: компетентність в аудіюванні, структура компетентності, механізми формування 
компетентності, чинники формування компетентності, труднощі аудіювання.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION  
OF AUDITORY COMPETENCE OF FUTURE ENGLISH TEACHERS

Summary. Forming students' readiness for intercultural communication in a foreign language involves not 
only the ability to express their thoughts, feelings, intentions but also the ability to understand other people's 
speech, both through personal communication and through mass media. Since listening is a complex mental 
activity that has a number of linguistic and psychological difficulties, the formation of listening competence 
is one of the most important learning goals. In recent years, researchers I.N. Vereshchagina, R.B. Kotsyuba, 
M.V. Lyakhovitsky, E.I. Passov, G.V. Rogova, A.B. Tarnopolsky have become increasingly interested in solving 
the problem of formation of foreign language listening competence. It is worthy of note some foreign researchers 
and their works: J. Harmer, A. Chang, V. Elley, K. Hett, A. Schmidt. Although considerable amount of research 
has been devoted to the problem of forming the auditory competence of elementary, secondary and upper sec-
ondary school students, little attention has been paid to the methodological aspects of the formation of listening 
comprehension competence in future English teachers. This problem is extremely relevant and determines the 
choice of the topic of this research. This paper investigates the structure of the auditory competence and con-
firms that the level of formation of its main components directly influences the formation of the auditory com-
petence. The features of listening comprehension skills as a receptive type of speech activity are characterized: 
finding the main idea of the message and identifying its details; establishing a sequence of ideas / events; ability 
to make conclusions; determining the emotional tone of the message; predicting the sequence of events. The data 
indicate that there is a connection between psychophysiological mechanisms of listening such as intonation and 
phonemic hearing, anticipation (structural, linguistic and semantic prediction), memory (short- and long-term) 
and articulation (internal pronunciation). The factors that influence the formation of English auditory compe-
tence are systematized: the conditions of perception, individual-psychological features and language difficulties. 
Keywords: competence in listening, the structure of competence, mechanisms of the competence formation, 
factors of competence formation, difficulties of listening comprehension.

Постановка проблеми. Формування го-
товності студентів до іншомовної між-

культурної комунікації передбачає не тільки 
вміння висловити свої думки, почуття, наміри, 
а й уміння зрозуміти мовлення інших людей як 
при особистому спілкуванні, так і через засоби 
масової комунікації. Точність і повнота сприй-
няття отриманої інформації детермінує подаль-
ші дії учасників комунікації та їхню реакцію. 
Оскільки аудіювання – складна психічна діяль-
ність, яка налічує ряд лінгвістичних і психоло-
гічних труднощів, то формування аудитивної 
компетентності – одна з найважливіших цілей 
навчання в ЗВО.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей формування іншо-
мовних аудитивних умінь і навичок знаходимо 
в працях І.Н. Верещагіної, Р.Б. Коцюби, М.В. Ля-

ховицького, Є.І. Пассова, Г.В. Рогової, О.Б. Тар-
нопольського та інших вітчизняних дослідників. 
Зокрема, застосування полемічних і публіцис-
тичних текстів, текстів-інтерв’ю на заняттях з іно-
земної мови вивчали К.М. Бржозовська (2003), 
Н.Ю. Кірілліна (2006), О.Ю. Захарова (2009), 
І.А. Нелаєва (2011); методику навчання аудію-
ванню англомовних теленовин, радіопередач – 
Л.В. Панова (2009), Р.І. Вікович (2011), О.М. Ко-
лесова (2014); художніх фільмів – М.Ю. Новіков 
(2007); використання сучасних аудіо- та відео-
матеріалів за допомогою інформаційно-комуні-
каційних технологій стало предметом наукових 
розвідок В.І. Писаренка (2002), О.С. Дворжец 
(2006), А.Г. Соломатіної (2011), Є.Ю. Малуш-
ко (2013), Н.А. Новоградської-Морської (2014). 
Важливе місце посідають методичні праці, при-
свячені навчанню аудіювання з використанням 



«Young Scientist» • № 3.2 (79.2) • March, 2020 67
художніх англомовних аудіотворів як засобів 
навчання (В.В. Черниш (2001), О.О. Сівачен-
ко (2009)); праця О.І. Вовк, в якій описано фор-
мування компетенції осмисленого слухання 
у студентів університетів (2018). Серед зарубіж-
них наукових праць варті уваги дослідження  
Дж. Хармера (2007), В. Еллей (2012), К. Хетт 
(2012), А. Шмідта (2016).

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість праць, методичні аспекти формування 
аудитивної компетентності у майбутніх вчителів 
англійської мови ще не були предметом окремого 
наукового дослідження, у цьому й полягає акту-
альність цієї розвідки.

Мета статті – проаналізувати особливос-
ті процесу формування й розвитку аудитивної 
компетентності при фаховій підготовці вчителів 
англійської мови з урахуванням сучасних умов 
і тенденцій. Досягнення поставленої мети пе-
редбачає вирішення наступних завдань: 1) уза-
гальнити структуру компетентності в аудіюванні 
та суміжні з нею поняття; 2) схарактеризувати 
механізми та чинники формування й розвитку 
аудитивної компетентності студентів філологіч-
них факультетів педагогічних ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Як засвідчив 
аналіз опрацьованих дже-рел, аудіювання як 
самостійний вид мовленнєвої діяльності – комп-
лексне по-няття. Існують різні тлумачення якіс-
них характеристик компетентності в аудіюванні 
(далі – КА) та її складових. Наприклад, О.Б. Бі-
гич уважає, що КА – це здатність слухати ав-
тентичні тексти різних жанрів і видів із різним 
рівнем розуміння змісту в умовах прямого й опо-
середкованого спілкування [1, с. 19–20]; тоді як 
Я.А. Крапчатова переконана, що КА – це здат-
ність особистості коректно сприймати, розуміти 
та реагувати комунікативно на мовлення носіїв 
або не носіїв англійської мови [2, c. 32–45]. У сво-
їй роботі І.Г. Колосовська трактує КА як систему 
мовних і соціокультурних знань, мовленнєвих 
навичок, соціокультурних, мовленнєвих, ком-
пенсаторних і навчальних умінь, а також досвід 
здійснювати з ними дії для досягнення комуніка-
тивного результату, що проявляється в здатності 
й готовності реципієнта сприймати й адекватно 
розуміти іншомовне усне мовлення в рамках 
соціокультурного контексту [3, с. 30–34]. Проте 
усі науковці сходяться на думці, що КА передба-
чає оволодіння певним набором умінь, навичок, 
знань і комунікативних здібностей і базується на 
складній і динамічній їхній взаємодії.

Проаналізуймо структуру КА у цілому та її 
складові зокрема. Перший елемент – мовленнєві, 
навчальні, організаційні, інтелектуальні та ком-
пенсаційні уміння. Наприклад, до аудитивних 
мовленнєвих умінь студентів-філологів зарахо-
вують уміння виділяти в аудіотексті основну ін-
формацію / думку; уміння робити попередні при-
пущення, тобто прогнозувати його зміст; уміння 
вибирати головні факти, не звертаючи уваги на 
другорядні; уміння не зважати на невідомий/
незрозумілий мовний матеріал. До навчальних 
умінь майбутніх вчителів англійської мови, зо-
крема, належать уміння критично мислити, до 
організаційних – самостійне учіння чи уміння 
працювати роботі в групі/команді. Без сумніву, 

на формування КА впливає рівень сформова-
ності інтелектуальних умінь, а саме схильність 
до поєднання в процесі слухового сприймання 
двох видів діяльності – запам’ятовування та ло-
гіко-смислової здатності класифікувати й систе-
матизувати отриману інформацію. Із компен-
саційними вміннями пов’язують мовну та/або 
контекстуальну здогадку, а також екстралінг-
вістичні засоби, як-от, інтонацію, сміх, музику, 
звукові ефекти й розпізнавання невербальних 
засобів спілкування, до прикладу, жести, міміка, 
візуальний контакт. 

Результативність процесу формування ауди-
тивних умінь залежить від рівня сформованості 
в студентів мовленнєвих навичок, серед яких фо-
нетичні навички сприймати й розпізнавати окре-
мі звуки/звукосполучення та різні інтонаційні 
зразки в мовленнєвому потоці; лексичні навички 
розрізняти та безпосереднього розуміти звукові 
образи лексичних одиниць, що входять до актив-
ного й пасивного мінімумів, а також навички об-
ґрунтованої здогадки про значення лексем, що 
відносяться до потенціального словника; грама-
тичні навички усно розпізнавати граматичні фор-
ми, співвідносячи їх з певним значенням, і про-
гнозувати подальші синтаксичні конструкції. 

Наступний складник КА – декларативні 
та процедурні знання. До декларативних знань 
зараховують мовні знання про систему та струк-
туру мови за рівнями (фонетика, лексика, син-
таксис та основи стилістики тексту) та країноз-
навчі знання (про культуру країни, мову якої 
вивчають). До процедурних знань належать 
соціокультурні знання, тобто мовленнєвої (фор-
мули мовленнєвого етикету, вирази народної 
мудрості) й немовленнєвої поведінки носіїв ІМ 
(знання про правила й норми поведінки). Деякі 
дослідники вказують, що КА спирається на по-
передній досвід – фонові знання слухача. Сам 
термін «фонові знання» трактують як взаємне 
знання реалій мовцем і слухачем, що є основою 
мовного спілкування, і виділяють три рівні фоно-
вих знань, перший з-поміж яких охоплює спільні 
для всього людства поняття (скажімо, інформа-
ція про зміни дня й ночі, фізіологічні процеси 
в організмі людини); другий – знання регіональ-
ні, що є спільними для певного мовного колек-
тиву (наприклад, розуміння значення жесту); 
а третій – знання країнознавчі, тобто такі, яки-
ми володіють члени окремої мовної спільноти 
[4, с. 45–56]. Існує думка, що фонові знання – це 
соціокультурні відомості, які відображають ре-
альний комунікативний фон певного народу або 
картину життя певної країни [5, с. 200].

Четвертий елемент – комунікативні здібності 
аудіювання – передбачає певні аудитивні якості 
слухача: уміння вислухати, брати почуте до уваги; 
відповідно реагувати на ту чи ту пропозицію; ціну-
вати мовленнєвого партнера; орієнтуватися в ситу-
ації спілкування. На нашу думку, знання та вмін-
ня в рідній та іноземній мові, фактичні знання 
з інших галузей та сфер детермінують можливість 
розуміти акустичну інформацію, запам’ятовувати 
її, відбирати й оцінювати відповідно до власних 
уподобань чи поставлених завдань.

Задля адекватного розуміння динамічного 
поєднання описаних складових КА потрібно зва-
жати на механізми процесу аудіювання в живо-
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му спілкуванні. До них належать мовленнєвий 
слух, антиципація, артикулювання та пам'ять. 
Розглянемо детальніше кожен із цих механізмів. 

Мовленнєвий слух охоплює інтонаційний 
і фонематичний слух. Інтонаційний слух – це 
здатність розпізнавати інтонаційну структуру 
фраз і належно трактувати їх як відповідну ін-
тонаційну модель. Скажімо, низький низхідний 
тон (Low Fall) використовується у спокійному, 
емоційно незабарвленому мовленні для вира-
ження стверджень ('Kitty is \busy), наказових ре-
чень ('Take a \pen), в окличних реченнях ('What 
a \pity!) чи спеціальних питаннях ('What 'book 
does she \read?). Натомість низький висхідний 
тон (Low Rise) вживається в розповідних речен-
ня для вираження прохання ('Take your /bag, 
Nelly), докору (It is 'very /bad to do so), прохан-
ня ('Read this /letter, please), звертання (/Mike, 
where \are you? ) чи в загальних питаннях ('Did 
she 'read /well today?). Іншим компонентом мов-
леннєвого слуху є фонематичний слух, тобто 
здатність сприймати й розрізняти окремі звуки, 
звукосполучення, слова, словосполучення, смис-
лові синтагми. 

Термін «антиципація» походить від лат. 
anticipatio – передбачення подій. Механізм 
ймовірного прогнозування дозволяє за почат-
ком слова, словосполучення, речення, вислов-
лювання чи назвою тексту спрогнозувати його 
закінчення. Науковці виділяють структурне, 
лінгвістичне і смислове прогнозування. Відомо, 
що слова складають систему лексико-семантич-
них відношень, які бувають парадигматични-
ми й синтагматичними й визначають характер 
структурного прогнозування. Парадигматичні 
відношення – це відношення між словами на 
основі спільності/протилежності. Наприклад, 
синонімія: hardworking, diligent, determined, 
industrious, enterprising; антонімія: boy – girl, off – 
on, night – day, entrance – exit, exterior – interior, 
true – false, dead – alive, push – pull, pass – fail; 
гіпонімія: lion, goat, dog → animal і т.п. До па-
радигматичних відношень зараховують понят-
тя «семантичне поле» – сукупність лексичних 
одиниць, об'єднаних змістом і які відображають 
поняттєву, предметну й функціональну поді-
бність позначуваних явищ (скажімо, семантичне 
поле «parts of the face» налічує наступні лексеми: 
forehead, nose, septum, eyes, chin, brow, nostrils, 
mouth, eyebrows, cheeks, temples, bridge of the 
nose, lips, eyelids, jaw, eyelashes). До синтагматич-
них відношень належать лінійні зв'язки слова, 
тобто певний спектр їхньої сполучуваності, адже 
кожне слово значно обмежує можливість ужи-
вання інших слів. Зокрема, дієслово to spend по-
єднується зі словами money, time і force. Подібно 
ж і з граматичними структурами. Отже, прогно-
зування детерміновано мовною підготовкою сту-
дентів (знання про типові мовленнєві ситуації 
та оволодіння мовленнєвими моделями, міцні 
лексичні й граматичні навички) і певним жит-
тєвим досвідом.

Артикулювання іноді називають внутрішнім 
промовлянням, адже слухач внутрішньо «імітує» 
почуті звукові образи. Для майбутніх учителів 
англійської мови важливо набути вимовних на-
вичок у зовнішньому мовленні з метою досягти 
успіхів в аудіюванні.

Пам'ять слухача може утримувати сприй-
няте повідомлення певний час: для осмислен-
ня фрази / фрагмента функціонує оперативна 
пам'ять, при відборі суттєвої інформації – корот-
котривала, для зіставлення мовленнєвих сигна-
лів, що надходять, із стереотипами, які існують 
у свідомості слухача, – довготривала пам'ять. 
Отже, процес аудіювання – складна перцептив-
на (сприйняття аудіоповідомлення), мисленнєва 
(використовує логічні операції аналізу/синтезу, 
порівняння, абстрагування/конкретизації тощо), 
мнемічна (процеси запам’ятовування, збережен-
ня та відтворення) діяльність.

На формування й розвиток КА впливають як 
суб’єктивні, так і об’єктивні чинники, серед яких 
умови сприймання аудіоповідомлення, його 
мовні характеристики й зміст, індивідуально-
психологічні особливості самого слухача та фак-
тор вмотивованості [1, с. 23; 6, с. 80]. По-перше, 
умови сприймання аудіоповідомлення залежать 
від темпу, кількості повторів та його обсягу. Під 
терміном «темп» аудіоповідомлення розуміємо 
кількість слів (складів) за хвилину та кількість 
мовленнєвих пауз. У процесі мовленнєвого спіл-
кування найуживанішим є середній темп мов-
лення. Для англійської мови це 140-145 слів/хв. 
Темп може залежати від типу й виду тексту (мо-
нолог – діалог; опис – розповідь – повідомлення; 
прозовий – віршований); вагомості й новизни ін-
формації (важливіша інформація подається по-
вільніше, менш важлива – швидше); складності 
теми й мовної норми [1, с. 21]. Для успішного роз-
витку КА варто вибирати оптимальну кількість 
повторів аудіоповідомлення, що залежить від 
мовленнєвого досвіду студентів, комунікативно-
го завдання чи способу перевірки почутого. Сту-
денти можуть прослуховувати запис один раз  
(т. зв. природне аудіювання) з ознайомлюваль-
ною метою. З метою запам'ятовування певних 
мовних засобів чи смислової сторони аудіопові-
домлення слід його прослухати ще раз. Для по-
вторного пред'явлення пропонують модифіко-
ваний варіант аудіоповідомлення (наприклад, 
з мовними замінами) та нове комунікативне зав-
дання, яке стимулює увагу учнів на глибше розу-
міння змісту. Дворазове прослуховування одного 
й того ж аудіоповідомлення на занятті доцільно 
при взаємопов’язаному формуванні КА і компе-
тентності в говорінні (наприклад, завдання пе-
реказати текст чи обговорити його). 

Наступний чинник, що обумовлює успішність 
перебігу аудіювання – це індивідуально-психо-
логічні особливості слухача. До них належать ін-
телекту-альні здібності, зокрема вміння слухати 
й реагувати на сигнали усного мовлення (паузи, 
логічні наголоси, слова-маркери, фрази зв'язку, 
риторичні запитання), вміння схоплювати тему 
повідомлення, співвідносячи її з широким кон-
текстом, уміння аналізувати та узагальнювати, 
порівнювати фрагменти текстів чи різні частини 
одного й того ж тексту, вміння встановлювати по-
слідовність фактів, повідомлених у тексті з ме-
тою їх поєднання в певні змістовні частини чи 
блоки, особливо при прослуховуванні аудіокниг, 
що належить до вміння екстенсивного слухання 
(коли слухають довгий текст протягом значного 
періоду часу). Дослідниця Н. Дячук перекона-
на, що слухачі, в яких добре розвинена слухова 
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пам'ять та фонематичний слух, демонструють 
кращі результати в розумінні тексту на слух; 
натомість слухачі, в яких домінуючим каналом 
сприйняття є зоровий, можуть демонструвати 
нижчу успішність ніж ті, в кого домінує слуховий 
канал сприйняття інформації [7, с. 31]. Погоджу-
ємося з О.В. Юдіною, яка радить здійснювати 
відбір автентичних текстів для аудіювання, вра-
ховуючи їхню актуальність, значущість, доступ-
ність і посильність, проблематичність, мотива-
ційну цінність та важливість для національної 
культури [8, с. 8]. За умови, якщо тексти будуть 
змістовними, посильними та не перенавантаже-
ними інформацією, то викликатимуть інтерес 
слухача і мотивуватимуть їх до розвитку інших 
компетентностей. 

Третій фактор формування КА – фонетич-
ні, лексичні й граматичні труднощі. Фонетич-
ні труднощі вважають основними труднощами 
аудіювання, серед яких неточна інтерпретація 
звучання слів (pot vs. port, pen vs. pan, leaf vs. 
leave, grey tabby vs. Great Abbey), явища фоне-
тичної редукції (it’s, it isn’t, I don’t, you can’t), аси-
міляція (main part – [meɪm 'pɑ:t], in Poland – [ɪm 
'pəʊlənd]), елізія голосних (c(o)rrect, p(a)rade, 
s(u)ppose) чи приголосних (win(t)er, en(t)er, lots 
of [ə] money), злиття звуків. У вищій школі удо-
сконалюються вміння розрізняти фонетичні ва-
ріанти слів за їхніми характерними ознаками 
(schedule – ['ʃedju:l] (BrE) / [''skeʤu:l] (AmE), 
neither – ['naɪðə] (BrE) / ['ni:ðə] (AmE), forehead 
['fɔrɪd] або ['fɔːhed]. До фонетичних труднощів 
аудіювання належать також труднощі, пов’язані 
з інтонацією, логічним наголосом і темпом мов-
лення. Складною для сприймання є логічна ін-
тонація, яка членує фрази на закінчені смислові 
відрізки, слугує для виділення основної думки 
та визначає комунікативний тип фрази. Вагоме 
значення для адекватного розуміння має логіч-
ний наголос (лише одне слово або його частину): 
він несе основне смислове навантаження, під-
креслюючи й уточнюючи думку мовця, напри-
клад, у реченні 'Find 'line \nine! слово nine ви-
мовляється з більшою силою.

При опануванні рівня досвідченого корис-
тувача збільшується обсяг вивчення лексичних 
одиниць, урізноманітнюється їхня тематика, 
зростає кількість нових лексем у переносному 
значенні та ідіом, що, в цілому, є причиною ви-
никнення лексичних труднощів. Наведемо кіль-
ка прикладів: 1. Багатозначні слова: I made 
a fire in the office and was fired. I like him because 
he is like me. Feel free to use it for free. If you 
cannot run a business, run to work. 2. Пароні-
ми: to affect «впливати» – to effect «здійснювати», 
elemental «стихійний» – elementary «елементар-
ний», especially «надто» – specially «спеціально», 
lay «класти» – lie «лежати». 3. Антоніми, сино-
німи: awkward, clumsy «незграбний» – skllful 
«майстерний»; calm, quiet «спокійний, тихий» – 
noisy, excited «гучний, схвильований»; delicious, 
tasty «смачний» – tasteless, inedible – «несмач-
ний, неїстівний». 4. Псевдоінтернаціоналізми 
повні: accurate – «точний» (а не «акуратний»), 
complement – «додаток» (а не «комплімент»), 
scholar – «учений» (а не «школяр»), й часткові: 
construction – «конструкція» і «побудова», stress – 
«стрес» і «наголос», license – «ліцензія» і «дозвіл». 

5. Розходження семантичних структур англій-
ської та української мов: Every inch of his face 
expressed amazement. – На його обличчі був напи-
саний подив (тенденція англійської мови щодо 
використання в описах числівників не властива 
українській мові); He is an early riser – Він рано 
встає (заміна частини мови при перекладі); The 
statement has been overtaken by time. – Це твер-
дження відстало від життя (заміна явища його 
наслідком).

Проте наявність незнайомих слів не повинна 
заважати розумінню змісту прослуханої інфор-
мації. Для цього незнайомий лексичний матері-
ал має бути рівномірно розподілений упродовж 
тексту та не має нести у собі ключової інформації 
[7, с. 30]. Часто значення таких лексичних оди-
ниць можна зрозуміти з контексту.

До об'єктивних труднощів аудіювання нале-
жать і граматичні труднощі: розчленувати текст 
на окремі елементи, встановити зв'язок між 
ними та оцінити їхню роль у висловлюванні. Ці 
труднощі також детерміновані використанням 
аналітичних форм, властивих англійській мові 
на відміну від української, як-от: 1. Уживання 
артиклів розрізняють граматичні категорії озна-
ченості/ неозначеності (the man «певна люди-
на» – a man «якась людина»); місця знаходження 
супроти місця праці (in hospital – at the hospital). 
2. Застосування допоміжних дієслів, які служать 
граматичним способом вираження категорії осо-
би, числа, часу, стану, для творення складних 
дієслівних форм (I am reading, I shall read, 
I have read, I have been reading, I was reading). 
3. Правильне використання прийменників (in 
September – у вересні, on Sunday – у неділю, at 
noon – опівдні; before breakfast – перед снідан-
ком, in front of the door – перед дверима; under 
the chair – під кріслом, below zero – нижче нуля), 
прийменникових фраз (on the outskirts супроти in 
the suburbs, in the end супроти at the end of), слів 
з прийменниками (to be good at – добре вдавати-
ся, to thank for – дякувати за, to laugh at – смія-
тися з, to depend on – залежати від) і фразових 
слів (look forward – з нетерпінням чекати, look 
after – піклуватися, look over – пробачити, look 
upon – мати думку, look up to – захоплюватися). 
4. Належне використання ступенів порівняння 
прикметників та прислівників (Lisa is the tallest 
girl in her class, але Both Sheila and Mary are tall 
but Sheila is the taller of the two; John smokes 
less than Andrew. – John doesn’t smoke as much 
as Andrew. – Andrew smokes more than John).  
5. Відповідне застосування сполучників (In spite 
of / Despite the cold weather, they went swimming. 
Порівняйте, Although the weather was cold, they 
went swimming). 6. Правильне використання 
часток згідно контексту та правил граматики 
(Not wanting to disturb him, she left. – Не бажа-
ючи турбувати його, вона пішла. Порівняйте, 
No eating in bed! – Їсти в ліжку не можна!; What 
are you going to do now? Порівняйте, Why not go 
there? чи You’d better go home now). 7. Непрямий 
порядок слів може також викликати певні труд-
нощі для розуміння та перекладу. Наприклад, 
непрямий порядок слів використовують для ви-
разності: In God we trust; у художній літературі: 
For this lady were written all my poems; в оклич-
них реченнях прямий додаток може стояти на 
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початку речення What a nice day we have today!; 
після приcлівників, що вказують напрямок (in, 
out, down, away, up), якщо вони стоять на почат-
ку речення: Up flew Kate’s baloon; після слів so, 
thus, now, then, що стоять на початку речення: 
Thus spoke Mr. Jameson standing near the door; 
в умовних реченнях без сполучників, якщо при-
судок підрядної частини виражений дієсловами 
was, were, had, could або ж should: Jack wouldn’t 
take a taxi at night to go home, could he stay at our 
place; якщо на початку речення стоять обстави-
ни never , little, in vain, що передають негативне 
значення, а також слова only, hardly, no sooner: 
Never before have I seen such a beautiful park; для 
більшої виразності речення або ж для смислового 
підкреслення певної частини речення в худож-
ній літературі, особливо коли на початок речен-
ня виноситься обставина: In the dark wood with 
no paths stood and shouted two boys; у простих 
окличних реченнях, що виражають побажання, 
напутні слова: May all your wishes come true!; 
у реченнях, що починаються зі слова here: Here is 
the house where Jack lives; у реченнях, які містять 
конструкцію there is / there are, де there виконує 
функцію формального підмета: There is nothing 
funny in what I say. 8. Вставні члени речення, 
які стосуються усього речення, означають певне 

ставлення автора й виражаються за допомогою: 
інфінітивного звороту: То tell you the truth, I’m 
afraid of these exams; дієприкметникового зво-
роту: Frankly speaking, we don’t like the play; 
модальними словами: Maybe he is ill; вставним 
реченням: She is tired, I suppose. 9. Омонімія 
формо– й словотворчих суфіксів: морфеми -ed, -er 
передають граматичні категорії -ed – дієслівне 
закінчення минулого часу та дієприкметника, 
як у словах watched, carried, changed; -er – при-
кметникове закінчення вищого ступеня порів-
няння, як у формах wiser, hotter, taller. Проте, 
з іншого боку, утворюють лексичні деривативи 
coloured, foreigner. 

Висновки і пропозиції. Отже, з метою якіс-
ного формування та вдосконалення аудитивних 
умінь, навичок, знань, комунікативних здібнос-
тей у майбутніх вчителів англійської мови про-
цес навчання у ЗВО передбачає врахування 
умов сприймання та індивідуально-психологіч-
них особливостей студентів поряд з послідовним 
й поступовим подоланням труднощів, спираю-
чись на знання, мовленнєвий досвід і мовну здо-
гадку. Перспективами подальших досліджень 
вбачаємо укладання системи вправ для розвитку 
аудитивної компетентності студентів філологіч-
них факультетів педагогічних вузів.
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Анотація. У статті досліджено проблему синтезу культур у німецькій літературі доби модернізму на при-
кладі інтелектуального роману Томаса Манна "Чарівна гора". Виявлено, що естетико-ідейний полімор-
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THE PROBLEM OF THE CULTURE SYNTHESIS  
IN THE MODERNISTIC GERMAN LITERATURE

Summary. The article deals with the problem of the culture synthesis in the modernistic German literature 
on the example of Thomas Mann's intellectual novel "The Magic Mountain". The analyzed work seems to be a 
kind of initiation novel or a novel about joining the sacrament for the reason that its main character appears as 
a seeker for the Holy Grail – the essence of being. The aesthetic-ideological polymorphism of the novel reveals 
in a process of Hans Castorp's "infection" with the popular ideological complexes of the pre-war Europe by their 
holders – three mentors of the protagonist. The Italian writer Lodovico Settembrini, in whose character we 
have a direct allusion to Nietzsche's Zarathustra, is the heir of Enlightenment and the proselyte of Masonry. 
He extends his humanistic ideal to the socio-political sphere and acts as a proponent of republic and democracy. 
The cosmopolitan, who upholds ethical-philanthropic idealism, emerges as a moral antithesis to the waning 
world of Magic Mountain, which professes the cult of physicality and mortality. Jewish in origin, the Jesuit Leo 
Naphta is a syncretic character and varies between two worlds: the chaotic world of the East and the ordered 
world of the West. This bipolarity is evident in his conception of the communist theocracy, which should emerge 
from the war as a great driver of progress and a renewal of civilization. Naphta, like Settembrini, carries the 
Apollonian spirit, but extreme nihilism positions him on the other end of the spectrum – on the side of deca-
dence. Preferring the extreme scepticism, Naphta denies the value of cognition and the absolute of truth, and 
finds a way out of ideological emptiness in pragmatism and utilitarian dogma. The Dutch entrepreneur Myn-
heer Peeperkorn is a collective character, which includes many personalities of literary and spiritual history, a 
symbol of a tragic modernistic artist, who is unable to see his creative potential. In contradistinction to the two 
mentioned characters, he stands completely under the sign of Dionysian spirit and follows the cult of extreme 
vitalism. On his example the author reveals the dangerous consequences of combining charisma and irration-
ality in a person, who seeks to renew the culture.
Keywords: culture synthesis, modernism, Nietzscheanism, Apollonian and Dionysian, Masonry, Jesuits, 
cosmopolitanism, humanism, nihilism, decadence, vitalism.

Постановка проблеми. Початок ХХ сто-
ліття маркує своєрідний злам у свідо-

мості європейця. Каскад історичних перипетій, 
що зрештою вилилися у Першу світову війну, 
знаходить віддзеркалення у багатоголоссі ес-
тетичних і філософських поглядів цієї епохи. 
Мистецькі пошуки нової форми, здатної до ви-
раження нового змісту, спричиняють постання 
такого гетерогенного феномену, як модернізм, 
який стає своєрідним протестом проти гомоген-
ності реалізму минулого століття. У літерату-
рі – чи не найяскравішому виразнику цих нових 
віянь – виникає нове поняття "інтелектуальна 
проза", яке періодично протиставляється прозі 
"масовій". Твори згаданого періоду набувають 
філософізації не лише в ідейному комплексі, а 
й у площині самої структури – за обов’язковою 

наявністю у них різних "рівнів" буття, вони по-
стійно співвідносяться один з одним, один одним 
оцінюються і вимірюються. На пограниччі різних 
світів опиняються і протагоністи таких романів, 
шукаючи свого місця у буремній реальності. По-
части цій ситуації маємо колізію різних систем 
цінностей, сформованих у різних культурних 
традиціях – західній і східній, що сприймаються 
попервах як антагоністичні, проте прагнуть пев-
ного синтезу і дисперсійно досягають його. Взі-
рцевим у такому аспекті є, на нашу думку, твор-
чий спадок німецьких модерністів – від Томаса 
Манна до Германа Гессе.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
та виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема культурного 
синтезу у німецькій літературі доби модернізму 
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була предметом розгляду багатьох дослідників, 
однак її вивчення мало зазвичай спорадичний 
характер, тобто було лише одним з аспектів інтер-
претації творчості певного автора. Так, у випадку 
Т. Манна серед останніх досліджень вітчизняних 
учених варто згадати праці Є. Волощук, Н. Євчен-
ко, С. Мельника, Д. Петрова, Л. Хандогіної та ін. 

Метою статті є комплексний аналіз худож-
ньої структури роману Т. Манна "Чарівна гора", 
у якому простежується синтез західної і східної 
культур у європейській свідомості початку мину-
лого століття.

Виклад основного матеріалу. Філософ-
ський роман "Чарівна гора" ("Der Zauberberg", 
1924) одного з найвидатніших німецьких рома-
ністів Томаса Манна – складний і багатогранний 
твір, адже в ньому чи не найсуттєвіше оприяв-
нюється естетико-ідеологічний поліморфізм єв-
ропейського суспільства напередодні Першої сві-
тової війни. Жанрова специфіка "Чарівної гори" 
знаходить яскраве вираження у тому, що інте-
лектуальний план роману має домінантне зна-
чення. Він не лише накладається на "передній", 
подієвий, план, а й істотно відтісняє його. Фабулі 
відводиться доволі незначна роль. 

Дія розгортається у високогірному швей-
царському санаторії, куди потрапляє молодий 
інженер Ганс Касторп. Санаторний світ живе 
особливим, розміреним і чітко встановленим, 
позбавленим подій життям. Воно до певної 
міри циклічне: постійні вимірювання темпера-
тури в певні години змінюються регулярними 
прийомами їжі, строго встановлені прогулян-
ки – запланованими візитами до лікаря тощо. 
Протягом усього часу перебування "на горі" 
з головним героєм майже не відбуваються "зо-
внішні" події. Потрапивши у світ гірського са-
наторію, обмежений фізично і духовно, Ганс 
Касторп мандрує насамперед інтелектуальною 
сферою, занурюється в область актуальних ідей 
своєї епохи. Відтак "Чарівна гора" – за аналогі-
єю до "Доктора Фаустуса", який називають рома-
ном про музику – може бути визначена як "ро-
ман про час": "Er ist ein Zeitroman in doppeltem 
Sinn: einmal historisch, indem er das innere Bild 
einer Epoche, der europäischen Vorkriegszeit, 
zu entwerfen versucht, dann aber, weil die reine 
Zeit selbst sein Gegenstand ist, den er nicht nur 
als die Erfahrung seines Helden, sondern auch 
in und durch sich selbst behandelt. Das Buch ist 
selbst das, wovon es erzählt; denn indem es die 
hermetische Verzauberung seines jungen Helden 
ins Zeitlose schildert, strebt es selbst durch seine 
künstlerischen Mittel die Aufhebung der Zeit 
an durch den Versuch, der musikalisch-ideellen 
Gesamtwelt, die es umfaßt, in jedem Augenblick 
volle Präsenz zu verleihen und ein magisches "nunc 
stans" herzustellen" [6, c. XIV]. 

Тож у "Чарівній горі" письменник надає епіч-
ного розмаху філософським і естетичним супер-
ечкам, що ведуть його герої, і це при тому, що 
істинна історія формується не в герметичному 
світі, де люди не діють, а міркують. Це реалізу-
ється через систему художньо-зображальних за-
собів, багату на літературні ремінісценції та асо-
ціації. Образна мова, мова іносказань ідентична 
філософському аналізу – і в цьому також своєрід-
ність "Чарівної гори". Т. Манн надає стилю бага-

тозначність, поєднує символізм з конкретністю, 
рельєфно і живописно втілює абстракції, знахо-
дить для духовних імпульсів суто матеріальні 
еквіваленти. Наприклад, відкидаючи чужі йому 
системи мислення, властиві тогочасному буржу-
азному суспільству, автор знаходить характерні 
аналогії. Так, концепція лібералізму постає в ро-
мані як картина італійського саду з оманливими 
міражами, тоталітаризм – як безплотне крижане 
поле, формалізм – як мертва симетрія сніжинок. 
У готовності Т. Манна включити в свій роман 
елементи по суті чужих, але цікавих йому теорій 
полягає одна з важливих особливостей його твор-
чої манери. А. Михайлов зауважує: "Как литера-
тор, Т. Манн незаметно встал на новую позицию 
к уходящему веку: он не столько продолжает его, 
сколько пробует на язык все накопленное в нем, 
всякие духовные веяния, которые затрагивают 
его не по букве, но в своем значении элементов 
общекультурного языка, со стороны этической 
и художественной" [2, c. 659]. 

Сам автор у передмові до книги висловив спо-
дівання, що нащадки побачать в цьому романі 
"ein Dokument der europäischen Seelenverfassung 
und geistigen Problematik im ersten Drittel des 
zwanzigsten Jahrhunderts" [6, c. V]. І носієм цьо-
го європейського духу є протагоніст твору – Ганс 
Касторп. Молодий Ганс Касторп – герой вельми 
пересічний, розпещений спадкоємець багатої 
гамбурзької родини та інженер середньої ланки. 
Однак, опинившись наглухо ізольованою у хво-
робливому світі Чарівної гори, ця ординарна 
особистість зазнає активізації (Steigerung) і стає 
здатною на моральні, духовні і чуттєві приго-
ди, які їй навіть не снилися у тому іншому світі, 
який мешканці санаторію з незмінною іронією 
називають "рівниною" [6, c. XIV]. Уже під час 
свого планованого короткострокового перебуван-
ня "нагорі", Ганс Касторп поступово заражається 
особливою атмосферою, яка панує на межі життя 
і смерті, – атмосферою фізичного неробства й ін-
телектуального насичення книжками і розмова-
ми, попервах з гуманістом Лодовіко Сеттембріні, 
а згодом з його опонентом євреєм-єзуїтом Лео 
Нафтою. Відтак історія Ганса Касторпа стає істо-
рією виховання людської особистості, її ініціації, 
активізації й духовного зростання. 

Детальніше зупинимось на характеристиці 
основних персонажів, які зіграли вирішальну 
роль у формуванні нової особистості Ганса Кас-
торпа під різновекторним впливом культур За-
ходу і Сходу.

Першим наставником Ганса Касторпа неза-
баром після приїзду в санаторій стає італійський 
письменник Лодовіко Сеттембріні. Він одразу 
привертає увагу протагоніста своїм незвичним 
виглядом ("eine Mischung von Schäbigkeit und 
Anmut" [6, c. 66]) і зачаровує ораторськими зді-
бностями – тут прослідковується пряма алюзія 
на ніцшеанського Заратустру [пор.: 4, c. 31–32]. 
Саме під впливом Сеттембріні змінюється сві-
тогляд Ганса, він починає розмірковувати про 
речі, про які раніше ніколи не замислювався. 
Це прослідковується уже в самому сприйнятті 
Касторпом слів Сеттембріні: спочатку він слу-
хає промови свого ментора наче недільну про-
повідь, яка відкриває йому новий вид на світ 
[6, c. 68], але з розвитком критичного мислення 
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все більше усотує їх "bereitwillig und nicht ohne 
prüfende Aufmerksamkeit" [6, c. 178]. Вплив лі-
тератора не випадковий, адже він – емісар масо-
нів, "Seelenfänger" [6, c. 620], який має відверто 
педагогічні наміри щодо новачка. У масонській 
ложі Сеттембріні належить до числа прогресив-
них реформаторів: "Ich sagte Ihnen ja, daß die 
Loge durch seinesgleichen von allen Elementen 
höheren Lebens wieder gereinigt worden ist. Sie 
hat sich humanisiert, modernisiert, du lieber Gott. 
Sie ist aus solchen Verir-rungen zum Nutzen, zur 
Vernunft und zum Fortschritt, zum Kampf gegen 
Fürsten und Pfaffen, kurzum zu gesellschaftlicher 
Beglückung zurückgekehrt; man unterhält sich 
dort wieder über Natur, Tugend, Mäßigung und 
Vaterland…" [6, c. 619].

З іншого боку, педагогічний вплив Сеттемб-
ріні пов'язаний із сповідуванням ідей гуманіз-
му. Він сам пояснює: "Wir Humanisten haben 
alle eine pädagogische Ader... Meine Herren, der 
historische Zusammenhang von Humanismus und 
Pädagogik beweist ihren psychologischen. Man soll 
dem Humanisten das Amt der Erziehung nicht 
nehmen, – man kann es ihm nicht nehmen, denn 
nur bei ihm ist die Überlieferung von der Würde 
und Schönheit des Menschen" [6, c. 75]. 

Та особливістю Сеттембріні є те, що, будучи спад-
коємцем Просвітництва і прозелітом масонства, 
він не обмежується лише демагогією, але поширює 
свій гуманістичний ідеал на суспільно-політичну 
сферу і тим самим стає політичним активістом, по-
борником республіки і демократії: Was sind wir? 
Bauleute und Handlanger an einem Bau. Der Zweck 
aller ist einer, das Beste des Ganzen, das Grundgesetz 
der Verbrüderung. Welches ist dieses Beste, dieser 
Bau? Der kunstgerechte gesellschaftliche Bau, die 
Vollendung der Menschheit, das neue Jerusalem. 
Was in aller Welt soll da Politik oder Nichtpolitik? 
Das gesellschaftliche Problem, das Problem der 
Koexistenz selbst ist Politik, durch und durch Politik, 
nichts weiter als Politik. Wer sich ihm weiht – und 
den Menschennamen verdiente nicht, wer sich dieser 
Weihe entzöge, – gehört der Politik, der inneren wie 
der äußeren…" [6, c. 622]. Відтак Сеттембріні позиці-
онує себе як космополіт, головним завданням яко-
го є піклування про гідність людини у новому сус-
пільстві вільних і рівних. Принагідно зауважимо, 
що схожі міркування Т. Манн висловлював у трак-
таті "Міркування аполітичного", говорячи про 
необхідність постання нового типу політично анґа-
жованих письменників – "Zivilisationsliteraten", до 
яких зачисляв і себе [див.: 5].

У випадку ж Сеттемріні ця ідея формується 
у контексті невиліковної хвороби письменни-
ка. Він є наглядним виразником дихотомії духу 
і тіла, коли "…einen edlen und lebenswilligen 
Geist mit einem zum Leben nicht tauglichen 
Körper verband" [6, c. 118]. У своїй боротьбі з хво-
робливою тілесністю Сеттембріні належить до 
аполлонівського світу Духу, ілюзії й втаємни-
чення, за яким приховані істини [пор.: 9, c. 47]. 
Особливо це проявляється в глузливому тоні 
його сатиричної критики, яка є для нього "die 
glänzendste Waffe der Vernunft gegen die Mächte 
der Finsternis und der Häßlichkeit" [6, c. 72]. 
Тому його висловлювання не є абсолютними іс-
тинами, а скоріше завуальованими істинами, 
вкладеними в етико-філантропний ідеалізм: 

"Die offen ins Feld geführte aufgeklärte Vernunft 
und die insgeheim dominierende ästhetische 
Weltperspektive verquicken sich in ihm zu 
aussichtslosen Widersprüchen" [7, c. 22]. У цьому 
сенсі він постає моральним антиподом занепада-
ючому світові Чарівної гори, що сповідує культ 
тілесності й смертності.

Будучи чужим цьому світові, Сеттембріні 
переселяється з санаторію в гірське селище, де 
береться за написання енциклопедії "Soziologie 
der Leiden", яка має класифікувати людські 
страждання за "класами, видами і системами" 
на прикладах з шедеврів світової літератури 
[6, c. 294–297]. Це той незначний вклад у благо 
людського прогресу, який він може зробити там, 
"нагорі". Він відчуває, що герметичний світ са-
наторію є великою спокусою для юнака, вважає, 
що це небезпечно для його становлення, тож 
неодноразово застерігає Ганса Касторпа від не-
безпек, радить йому залишити Давос, присвя-
тити себе більш великим, гуманістичним цілям 
"на рівнині": "Vernunft und Aufklärung jedoch 
haben diese Schatten vertrieben, welche auf der 
Seele der Menschheit lagerten, – noch nicht völlig, 
sie liegen noch heute im Kampfe mit ihnen; dieser 
Kampf aber heißt Arbeit, mein Herr, irdische 
Arbeit, Arbeit für die Erde, für die Ehre und die 
Interessen der Menschheit, und täglich aufs neue 
gestählt in solchem Kampfe, werden jene Mächte 
den Menschen vollends befreien und ihn auf den 
Wegen des Fortschrittes und der Zivilisation einem 
immer helleren, milderen und reineren Lichte 
entgegenleiten" [6, c. 116–117]. Письменник, наче 
батько, завжди знаходиться біля "проблемної ди-
тини" і прощається з ним на вокзалі наприкінці 
роману. Й у цій сцені Сеттембріні з гіркотою ви-
знає, що реальність перекреслила великі плани 
педагога – його вихованець повинен стати одним 
з сотень тисяч солдат на полях світової війни.

Другий "учитель" Ганса Касторпа, Лео На-
фта, з'являється в романі тоді, коли "навчання" 
у Сеттембріні вичерпало себе. Нафту, як і Сет-
тембріні, можна віднести до аполлонівського сві-
ту духу, однак він перебуває, так би мовити, на 
іншому кінці спектра – на боці хвороби і смерті 
[пор.: 3, c. 21–39]. Так, уже при першій зустрічі 
літератор застерігає юнака: "Аlle seine Gedanken 
[sind] wollüstiger Art, denn sie stehen unter dem 
Schutze des Todes, – einer höchst liederlichen 
Macht, […] einer gegen Gesittung, Fortschritt, 
Arbeit und Leben gerichteten Macht, vor deren 
mephistischem Hauch junge Seelen zu schützen des 
Erziehers vornehmste Pflicht ist" [6, c. 497]. Моти-
ви ліжка і неробства, неповага до праці та схід-
но-єврейське походження Нафти, які згадаються 
у цій сцені, закорінюють його в азійській сфері 
і роблять супротивником Заходу. Приналежність 
Нафти до єзуїтів Ганс Касторп під впливом спо-
гадів про свого діда асоціює з "іспанською честю" 
[6, c. 504], яка виражається у порядку, дисциплі-
ні і покорі, що формують основу як релігійного, 
так і військового статусу ордену. 

Таким чином образ Нафти доволі синкре-
тичний, він коливається між двома світами: 
розв'язано хаотичним світом Сходу та строго впо-
рядкованим світом Заходу [9, c. 56]. Його при-
належність до цих обох крайнощів особливо по-
мітна у його концепції комуністичної теократії, 
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яку він протиставляє моделі гуманістичної рес-
публіки Сеттембріні як кінцевої мети майбутньої 
світової революції. Поєднання політичної і релі-
гійної ідеології не є для Нафти протиріччям. Він 
уявляє собі теократію як ідеальну державу з со-
ціальною справедливістю на основі аскетичної 
дисципліни, що виникає внаслідок диктатури 
церкви. У секуляризованій формі це відповідає 
ідеалу безкласового суспільства з диктатурою 
світового пролетаріату [6, c. 481–488]. Так, хрис-
тиянська любов до ближнього і жорстокість дик-
татури сумісні для Нафти, якщо вони служать на 
благо мас. Недоторканність і благополуччя інди-
відуума, які лежать в основі гуманізму Сеттемб-
ріні, не мають тут жодного сенсу. Схильність до 
жорстокості і насильства Нафти можна віднести 
до травматичного досвіду його дитинства, коли 
він спостерігав криваве вбивство свого батька, 
внаслідок чого "die Vorstellung der Frömmigkeit 
verband sich ihm so mit der der Grausamkeit, wie 
sich in seiner Phantasie der Anblick und Geruch 
sprudelnden Blutes mit der Idee des Heiligen und 
Geistigen verband" [6, c. 532]. Тому не дивно, що 
в дискусії з Сеттембріні він вітав очікувану ві-
йну як великого рушія прогресу й оновлення ци-
вілізації (Zivilisationskrieg) і водночас піддавав 
сумніву можливість мирного створення світової 
республіки з огляду на національні інтереси, на 
яке сподівався його візаві [6, c. 462–463]. На пер-
ший погляд здається, що Нафта уособлює тира-
на, з'яву якого пророкував Ф. Ніцше у контексті 
демократизації і єднання Європи [8, c. 182–183].

Проте важливі риси цього персонажу, особ-
ливо протиріччя між його способом життя й ідео-
логією, підривають цю гіпотезу. Так, Нафта веде 
розкішне життя, але виступає проти матеріаліз-
му, він хвалить аскетичний вплив праці, але по-
любляє лежання, він проти виховання, але сам 
високоосвічений. Те, що він не надто серйозно 
ставиться до своєї ідеології, виражається в тому 
факті, що у дискусіях з Сеттембріні він часто про-
сто займає опозицію, навіть якщо це суперечить 
його власним поглядам ("Seine Form ist Logik, 
aber sein Wesen ist Verwirrung" [6, c. 491]). Тож 
можемо резюмувати, що маємо справу з нігіліс-
том. Крім того догматична строгість перетворює 
його на антипод орієнтованого на повноту життя 
естетичного інтелектуалізму, що символічно ви-
ражається як у його зовнішній потворності, так 
і в його художному смаку [6, c. 450, 474–475].

Саме нігілізм робить Нафту прибічником хво-
роби і смерті. У полеміці про монізм і дуалізм єзуїт 
вказує на необхідність "Geist in die Natur tragen, 
[denn] sie hat es nötig" [6, c. 452]. Відтак життя для 
нього – лише безрозсудний хибний шлях, в якому 
потреби людини не можуть бути задоволені. Така 
позиція робить Нафту зразковим прикладом де-
кадансу. Відповідно, у дусі крайнього скептициз-
му він заперечує цінність пізнання й абсолютність 
істини. І спроба Сеттембріні перенести цінність іс-
тини з результату на процес – ця цінність містить-
ся не в об'єктивному факті, а в прагненні до нього 
[6, c. 480–481] – не рятує ситуацію. Вихід з такої 
ідейної порожнечі Нафта знаходить в прагматиз-
мі й утилітарній догматиці. На ній же, зрештою, 
ґрунтується і його політико-релігійна ідеологія, 
згідно з якою "der Nutzen allein das Kriterium der 
Wahrheit darstellt" [9, c. 59].

Отже, для Нафти, котрий "Gott und Teufel, 
Heiligkeit und Missetat, Genie und Krankheit 
zusammenwarf und keine Wertsetzung, kein 
Vernunfturteil, keinen Willen kannte" [6, c. 564], 
не мають цінності ні істина, ні людина, ні жит-
тя як такі. Тому його самогубство є неминучим 
наслідком такої ворожості до життя, символіч-
ним актом стилю життя, спрямованого на само-
знищення. Так, в образі Нафти автор акумулює 
основні елементи популярної на той час у Німеч-
чині культурної критики Ф. Ніцше [4, c. 172]: 
декаданс, нігілізм, утилітаризм і фанатизм фор-
мують його як особистість, яка ламається жорсто-
кістю життя і намагається звести з ним рахунки. 
Він не здатний до життя і відтак не може бути 
носієм майбутнього.

Це відчуває і Ганс Касторп. Під час сніж-
ної бурі, перебуваючи на межі життя і смерті, 
протагоніст зрештою усвідомлює, що і Нафта, 
і Сеттембріні – демагоги. Обом фігурам він дає 
маркантну характеристику, усе ж більше симпа-
тизуючи літераторові: "Ach ja, du pädagogischer 
Satana mit deiner ragione und ribellione, dachte 
er. Übrigens habe ich dich gern. Du bist zwar ein 
Windbeutel und Drehorgelmann, aber du meinst 
es gut, meinst es besser und bist mir lieber als der 
scharfe kleine Jesuit und Terrorist, der spanische 
Folter- und Prügelknecht mit seiner Blitzbrille, 
obgleich er fast immer recht hat, wenn ihr euch 
zankt… euch pädagogisch um meine arme Seele 
rauft, wie Gott und Teufel um den Menschen im 
Mittelalter…" [6, c. 576]. Відтак обидва настав-
ники виявляються скомпрометованими, і Ганс 
Касторп опиняється у своєрідному педагогічно-
му вакуумі, який заповнює прибуття у санаторій 
третього важливого персонажа – голландського 
підприємця Мюнгера Пеперкорна. Разом з тим 
його поява знаменує завершення політичного 
дискурсу роману й основний фокус уваги спря-
мовується на проблеми естетики.

Уже на перший погляд Пеперкорн повністю 
перебуває під знаком діонісійства, можна навіть 
подумати, що Діоніс особисто приїхав на Чарівну 
гору. Його царський вигляд, гучна поява, заво-
рожливе єство, той спосіб, яким він вміє встанов-
лювати національні рамки у замкненому у собі 
інтернаціональному середовищі пацієнтів і вплу-
тувати їх в оргії, його раптовий ірраціональний 
гнів, коли йому чинять опір, – все це яскраві свід-
чення на користь висловленого твердження. Пе-
перкорн ревно слідує культу екстремального віта-
лізму: "Das Leben schlummert. Es will geweckt sein 
zur trunkenen Hochzeit mit dem göttlichen Gefühl. 
Denn das Gefühl, junger Mann, ist göttlich. Der 
Mensch ist göttlich, sofern er fühlt. Er ist das Gefühl 
Gottes. Gott schuf ihn, um durch ihn zu fühlen. Der 
Mensch ist nichts als das Organ, durch das Gott 
seine Hochzeit mit dem erweckten und berauschten 
Leben vollzieht. Versagt er im Gefühl, so bricht 
Gottesschande herein, es ist die Niederlage von 
Gottes Manneskraft, eine kosmische Katastrophe, 
ein unaus-denkbares Entsetzen..." [6, c. 732].

Він завжди шукає послідовників, з якими міг 
би відсвяткувати фундаментальні насолоди жит-
тя. І возвеличуючи первісні потяги людей, він 
отримує над ними владу: "Was sagte er? Höchst 
Undeutliches, und desto Undeutlicheres, je mehr 
er trank. Aber man hing an seinen Lippen, starrte 
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lächelnd und mit emporgerissenen Brauen nickend 
auf das Rund, das sein Zeigefinger mit seinem 
Daumen bildete, und neben welchem die anderen 
Finger lanzenspitz aufragten, während es in seinem 
königlichen Antlitz sprechend arbeitete, und ließ 
sich ohne Widerstand zu einem Gefühlsdienst 
anhalten, der weit das Maß von hingebender 
Leidenschaft überstieg, das diese Leute sich sonst 
zuzumuten gewöhnt waren. Er ging über die Kräfte 
einzelner…" [6, c. 681–682]. Із цією владою філо-
софська риторика Сеттембріні чи Нафти не йде 
в жодне порівняння, "sie traten in den Schatten, 
wurden unscheinbar, und Peeperkorn ergriff das 
Zepter, bestimmte, entschied, beorderte, bestellte 
und befahl" [6, c. 717]. Звісно, такому впливо-
ві не міг протидіяти і Ганс Касторп – він уже 
з перших зустрічей повністю підкорився величі 
цієї "особистості". Щоправда, до кінця Пепер-
корн залишився для протагоніста "verwischte 
Persönlichkeit" [6, c. 678] – це натяк на його су-
перечливу і важкозрозумілу сутність, яка най-
яскравіше проявляється через контраст між її 
душевним ідеалом і фізичним станом.

Загалом Пеперкорн є найскладнішою фігурою 
роману, оскільки це – завуальований збірний об-
раз багатьох особистостей тогочасної літературної 
й духовної історії. Так, інтерпретатор Е. Йозеф 
вказує на те, що прототипами цього персонажу 
стали Фрідріх Ніцше, Ріхард Ваґнер, Артур Шо-
пенгауер, Йоганн Вольфґанґ Ґете, Лев Толстой 
і Ґерхард Гауптманн [4, c. 220–223]. Наприклад, 
натяком на Ваґнера може слугувати опис сти-
лю поведінки Пеперкорна. Оповідач підкреслює 
силу, делікатність і значимість його жестів і нази-
ває їх "Kulturgebärden eines Dirigenten" [6, c. 666]. 
Також підкреслюється, як Пеперкорн свідомо ви-
користовує ці засоби для привернення уваги ау-
диторії: "Er dämmte mit der Hand die Unterhaltung 
zurück, schuf Stille, wie der Dirigent, der das 
Durcheinander der stimmenden Instrumente zum 
Schweigen bringt" [6, c. 666]. З допомогою таких 
маніпуляційних прийомів знаходження прибіч-
ників, а також значного споживання алкоголю 
і наркотичних засобів він прагне компенсувати 
свою "Ohnmacht, das Weib zur Begierde zu wecken" 
[6, c. 732]. Утім так і не може впоратися з "жах-
ливим соромом" невідповідності вимогам життя, 
тому самогубство видається йому єдиним виходом 
[6, c. 733]. Оскільки в образі Пеперкорна сексуаль-
на і мистецька потенція складають єдність, він 
стає символом трагічного художника, не здатного 
побачити власний творчий потенціал. Це безпо-
середньо перегукується з ваґнерівською критикою 
Ф. Ніцше. Критика ж самого Ніцше втілюється 
у функції Переркорна як нового вчителя і менто-
ра Ганса Касторпа.

Як згадувалось вище, Касторп зустрічає Пе-
перкорна як "Persönlichkeit großen Formats"  
[6, c. 678] і, хоча цей чоловік і викликає певне 
спантеличення, однак головний герой все ж 

сприймає його як наставника і висловлює готов-
ність "mit der Neugier eines Bildungsreisenden 
das Wesen der Persönlichkeit auf sich wirken zu 
lassen" [6, c. 697]. При чому розгадка містерії 
впливу Пеперкорна на душі оточуючих вияв-
ляється для нього важливішою за ідеологічні 
дискусії його попередніх учителів. Уже лама-
на артикуляція голландця вказує на те, що він 
не здатний поширювати складні й глибокі по-
гляди. Тож педагогічні компетенції Пеперкор-
на дуже обмежені (це усвідомлює і сам Касторп  
[6, c. 707]), і виникає питання: як він може 
бути наставником? Відповідь можна знайти 
у Ф. Ніцше: "Wie ist Bildung übertragbar? Nicht 
durch reine Erkenntniß, sondern durch Macht des 
Persönlichen […] Jede Neuschaffung einer Kultur 
somit durch starke vorbildliche Naturen, in denen 
sich die Wahnvorstellungen neu erzeugen" [цит.  
за: 9, c. 67]. Тобто вирішальним у навчальному 
процесі є не матеріал, а авторитет і харизма лю-
дини, яка цей матеріал викладає. Так через цьо-
го персонажа Т. Манн розкриває небезпечні на-
слідки комбінації харизми та ірраціональності 
в людині, яка претендує на оновлення культури – 
вони добре проглядаються у впливі Пеперкорна 
на декадентське середовище Чарівної гори. 

Включення культурної програми Ніцше 
в образ Пеперкорна маркує поворотний момент, 
в якому ваґнерівська критика Ніцше перетво-
рюється на критику моністичного ідеалу життя 
Ніцше та його близькості до віталізму. Крити-
ка виявляється у самогубстві Пеперкорна, що 
розкриває саморуйнівні тенденції цього ідеалу. 
Тут можна провести паралель до самогубства 
Нафти. Якщо Нафта втілює радикальний дух, 
який в кінцевому підсумку повертається проти 
власного стану існування – життя, то Пеперкорн 
як втілення витонченого декадентського худож-
ника являє собою самознищуюче життя. Т. Манн 
вторує міркуванням Ніцше про суїцид хворого, 
який більше не відповідає вимогам життя, ба 
навіть вводить у контекст хвороби декаданс як 
важливу складову життя. Не дарма ж Ганс Кас-
торп резюмує про Пеперкорна: "Der Mann ist ein 
Gewinn" [6, c. 725].

Висновки і пропозиції. Р. Фаєзі назвав 
"Чарівну гору" новою "Одіссеєю" зі своїми Сцил-
лою і Харибдою, зі своєю Цірцеєю, зі сходженням 
у "царство мертвих" [цит. за: 1, c. 151]. Справді, 
це одіссея духовних пригод, мандрівка у світ 
ідеологічних суперечок, конфліктів і концепцій 
філософії й естетики західної і східної культур, 
представлених у дихотомії та синтезі. Надалі 
проблема культурного синтезу неодноразово по-
ставатиме на сторінках творів німецьких модер-
ністів, досягнувши свого апогею у творчості Гер-
мана Гессе, яка маркує собою перехідний етап до 
еклектики постмодерну. Саме дослідження твор-
чості Г. Гессе вважаємо перспективним у зрізі за-
явленої проблематики.
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НОРМАТИВНА БАЗА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В УКРАЇНІ 

Анотація. Стаття присвячена вивченню нормативної бази підготовки фахівців з фізичного виховання 
і спорту в Україні. Важливе значення для ефективної підготовки майбутніх фахівців з фізичного ви-
ховання та спорту має якість вищої фізкультурної освіти, що обумовлює, як ступінь їхньої готовності до 
професійної діяльності, так і особистісний, світоглядний та громадянський розвиток. Ці засадничі ідеї 
відображені в концептуальних положеннях нормативних документів. Метою статті є аналіз нормативної 
бази професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту в Україні. Для досягнення мети 
було використано сукупність загальнонаукових та педагогічних методів, а саме аналіз, синтез, система-
тизація, узагальнення, контент аналіз та зіставно-порівняльний. Упровадження стратегічних положень, 
окреслених в документах, слугує основою для майбутнього розвитку системи професійної освіти вчителів 
фізичного виховання в Україні та позитивних трансформацій у теорії та практиці педагогічної освіти 
кадрів фізкультурно-спортивного профілю.
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LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR PHYSICAL EDUCATION  
AND SPORTS SPECIALISTS TRAINING IN UKRAINE

Summary. The article is devoted to the study of the legislative framework for specialists in physical education 
and sports training in Ukraine. It has been noted the importance of the effective training of future specialists in 
physical education and sports for the higher physical education quality. It has been determined by their readiness 
for professional activity level and by their personal all-round development. These basic ideas are reflected in the 
conceptual and regulatory documents. The purpose of the article is to analyze legislative framework for special-
ists in physical education and sports training in Ukraine. To achieve this purpose, a set of general scientific and 
pedagogical methods has been used, namely analysis, synthesis, systematization, generalization, content anal-
ysis and comparative one. Public policy priorities are reflected in relevant legislative and regulatory acts (laws, 
decrees, doctrines, strategies, orders, etc.). Having analyzed the conceptual and regulatory documents adopted 
in Ukraine during the years of its independence, it has been presented such conclusions: a new strategy of public 
policy in the field of higher education is being formed, which largely concerns the system of training specialists 
in physical education and sports, whose future professional activity is aimed at preservation of human health 
as the highest social value. Strategic directions of physical culture and sports development are closely related to 
the demands of modern Ukrainian society and are based on international conceptual and regulatory documents. 
Transformational changes in the field are influenced by the experience of the highly developed countries of the 
world, which have high rates of population coverage of health-related motor activity, high training standards in 
physical education, advanced secondary and higher education systems. The modernization of Ukraine's higher 
education and its integration into the European educational space depends on the quality and efficiency of con-
ceptual and regulatory documents implementation into the practical activities in the field. 
Keywords: legislative framework, specialists training, physical education, sport.

Постановка проблеми. Новітні педаго-
гічні технології орієнтують систему вищої 

фізкультурної освіти на підготовку випускни-
ків, що володіють професійною компетентністю 
і вміннями орієнтуватися на ринку праці, вигід-
но представити себе, витримувати суперництво 
з іншими претендентами на робочі місця [17; 18]. 
Тому одним із завдань вищої школи є створення 
умов для підготовки випускника, здатного кон-
курувати на ринку праці. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Важливе значення для ефек-тивної підго-
товки майбутніх фахівців з фізичного виховання 
та спорту має якість вищої фізкультурної освіти, 
що обумовлює, як ступінь їхньої готовності до 
професійної діяльності, так і особистісний, світо-
глядний та громадянський розвиток [17; 18]. Ці 
засадничі ідеї відображені в концептуальних 
положеннях нормативних документів, зокрема, 
Конституції України (1996) [1], Законів України 

«Про освіту» (2017) [3], «Про вищу освіту» (2014) 
[2], «Про фізичну культуру і спорт» (2018) [4], По-
станові Кабінету міністрів «Про затвердження 
Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2020 року» 
[7], Стратегії інноваційного розвитку України на 
2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викли-
ків (2010) [15], Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року (2013) [12]. 

Метою статті є аналіз нормативної бази про-
фесійної підготовки фахівців з фізичного вихо-
вання і спорту в Україні.

Для досягнення мети було використано сукуп-
ність загальнонаукових та педагогічних методів, 
а саме аналіз, синтез, систематизація, узагаль-
нення, контент аналіз та зіставно-порівняльний.

Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі розвитку українського суспільства 
зберігається актуальність всебічної підтримки 
сфери фізичної культури і спорту з боку держа-
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ви. Такий стан речей унормований чинним за-
конодавством. Пріоритети державної політики 
висвітлювались у відповідних законодавчих 
та нормативноправових актах (законах, указах, 
постановах, доктринах, стратегіях, наказах тощо)

У Конституції України (1996) [1] вказано, що 
людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. 

Основним нормативним документом у галузі 
освітньої діяльності є Закон України «Про осві-
ту». Цей Закон регулює суспільні відносини, що 
виникають у процесі реалізації конституційного 
права людини на освіту, прав та обов’язків фі-
зичних і юридичних осіб, які беруть участь у ре-
алізації цього права, а також визначає компе-
тенцію державних органів та органів місцевого 
самоврядування у сфері освіти [3].

Відповідно до його положень, освіта є осно-
вою інтелектуального, духовного, фізичного 
і культурного розвитку особистості, її успішної 
соціалізації, економічного добробуту, запорукою 
розвитку суспільства, об’єднаного спільними цін-
ностями і культурою, та держави [3].

Важливим нормативним документом, який 
встановлює основні правові, організаційні, фі-
нансові засади функціонування системи вищої 
освіти, створює умови для посилення співпраці 
державних органів і бізнесу з закладами вищої 
освіти на принципах автономії закладів вищої 
освіти, поєднання освіти з наукою та виробни-
цтвом з метою підготовки конкурентоспроможно-
го людського капіталу для високотехнологічного 
та інноваційного розвитку країни, самореаліза-
ції особистості, забезпечення потреб суспільства, 
ринку праці та держави у кваліфікованих фа-
хівцях є Закон України «Про вищу освіту» [2]. 
У ньому чітко визначено рівні, ступені, кваліфі-
кації вищої освіти, стандарти освітньої діяльнос-
ті та управління, систему забезпечення якості, 
заклади вищої освіти, управління закладами, 
доступ до вищої освіти, організацію та учасників 
освітнього процесу, фінансово-економічні відно-
сини, міжнародне співробітництво, контроль за 
провадженням освітньої діяльності [2].

У статті 5 Розділу ІІ передбачені рівні та сту-
пені вищої освіти. Підготовка фахівців з вищою 
освітою здійснюється за відповідними освітніми 
чи науковими програмами на таких рівнях вищої 
освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої 
освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий 
(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий/
освітньо-творчий) рівень; науковий рівень.

У статті 28 цього ж Закону визначено типи за-
кладів вищої освіти. Відповідно, в Україні діють 
заклади вищої освіти таких типів: університет, 
академія, інститут, коледж [2].

Окрім власне законів, у державі діє низка 
стратегічних програм та концепцій, які визнача-
ють тенденції та перспективи розвитку освітян-
ської складової українського суспільства.

Так одним із найважливіших векторних доку-
ментів є Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»  
[16]. Її метою є впровадження в Україні європей-
ських стандартів життя та вихід України на про-
відні позиції у світі. Для досягнення цієї мети ви-
значено чотири напрями руху (розвиток, безпека, 
відповідальність, гордість), які передбачають реа-

лізацію шістдесяти двох реформ та програм розвит-
ку держави, поміж яких і реформу освіти [16]. 

Основні нормативні аспекти окреслені у Стра-
тегії реформування вищої освіти в Україні до 
2020 року, яка розроблена групою експертів під па-
тронатом Міністерства освіти і науки України [14].

Метою реформування вищої освіти в Україні 
є «створення привабливої та конкурентоспромож-
ної національної системи вищої освіти України, 
інтегрованої у Європейський простір вищої осві-
ти та Європейський дослідницький простір» [14]. 
Для досягнення поставленої мети передбачено 
ряд завдань: забезпечення конституційних прав 
громадян на безоплатну вищу освіту на конкурс-
ній основі та рівного доступу до якісної вищої 
освіти; реорганізація системи управління вищої 
освіти; дебюрократизиція, децентралізація, за-
безпечення автономії та відповідальності закла-
дів вищої освіти; залучення громадських, про-
фесійних об’єднань, асоціацій ЗВО до прийняття 
рішень; трансформація університетів у центри 
незалежної думки, які здатні підготувати про-
фесіоналів та згенерувати ідеї для прискореної 
модернізації країни; забезпечення справедливої 
конкуренції між ЗВО як запоруки високої якості 
вищої освіти; створення належного зв’язку між 
ринком праці й системою вищої освіти; інтегра-
ція вищої освіти України у світовий та європей-
ський освітньо-науковий простір [14].

Процес трансформації вищої освіти базувати-
меться на принципах людиноцентричності, на-
укової обґрунтованості; готовності до системних 
змін, реалістичності та поетапності.

Засадничими реформами визначено такі: ре-
алізація права на доступ до вищої освіти; ство-
рення системи забезпечення якості вищої освіти; 
інтеграція вищої освіти і науки; забезпечення 
автономії закладів вищої освіти; фінансування 
вищої освіти; удосконалення структури системи 
вищої освіти; інтеграція у світовий освітній і на-
уковий простір; професійний розвиток персоналу 
вищої освіти; підвищення конкурентоздатності 
вітчизняної економіки через вищу освіту [14]. 

У Стратегії чітко прописано суть кожної з пе-
релічених вище реформ, а саме: завдання, які 
вони вирішують, необхідні заходи, ризики, проб-
леми, які не будуть вирішені, наступні кроки 
та потенційні вимірювальні індикатори. 

Наголосимо на наявності у Стратегії чітких ор-
ганізаційних та фінансових механізмів проведен-
ня реформування вищої освіти, до яких віднесено:

1. Забезпечення справедливої конкуренції на 
ринку освітніх послуг на основі об’єктивного оці-
нювання якості вищої освіти.

2. Поєднання колегіальних та менеджеріаль-
них підходів в управлінні закладами вищої осві-
ти. Залучення стейкхолдерів, які зацікавлені 
у досягненні мети стратегії, до ключових проце-
сів функціонування закладів вищої освіти.

3. Запровадження регулярних діагностик 
ринку праці з метою раціонального використан-
ня бюджетних коштів на вищу освіту.

4. Забезпечення, разом з академічною, фінан-
сової автономії закладів вищої освіти (ЗВО). Пере-
ведення ЗВО зі статусу бюджетних установ до ста-
тусу некомерційних організацій із збереженням 
пільг бюджетних установ. Поступове передавання 
державним і комунальним ЗВО майна у власність.
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5. Залучення до процесу здійснення реформ 

провідних вчених – викладачів ЗВО, які мають 
досвід наукової, педагогічної та організаційної 
співпраці з провідними університетами світу.

6. Трансформація системи бюджетного фі-
нансування вищої освіти на основі конкурсного 
підходу та об’єктивізованої системи оцінювання 
якості діяльності ЗВО.

7. Стимулювання інтеграції університетів 
і наукових установ шляхом фінансування спіль-
них проектів.

8. Підвищення соціального статусу науково-пе-
дагогічних, наукових і педагогічних працівників.

9. Концентрація фінансових ресурсів держави 
у провідних університетських центрах при збе-
реженні фінансування провідних регіональних 
та галузевих ЗВО.

10. Заохочення приватного інвестування 
у сферу вищої освіти і наукових досліджень [14].

Головним нормативним документом, який ре-
гулює та встановлює правові, організаційні, со-
ціальні та економічні основи діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту, суспільні відносини 
у створенні умов для розвитку цієї сфери є Закон 
України «Про фізичну культуру і спорт» [4].

У контексті нашого дослідження викликає 
інтерес нормативне регулювання, кадрове за-
безпечення та функціонування фізичної куль-
тури у сфері освіти. У статті 26 чітко зазначено, 
що «фізична культура у сфері освіти має на меті 
забезпечити розвиток фізичного здоров'я учнів 
та студентів, комплексний підхід до формування 
розумових і фізичних здібностей особистості, вдо-
сконалення фізичної та психологічної підготовки 
до активного життя, професійної діяльності на 
принципах індивідуального підходу, пріоритету 
оздоровчої спрямованості, широкого використан-
ня різноманітних засобів та форм фізичного ви-
ховання і масового спорту, безперервності цього 
процесу протягом усього життя» [4].

«Фізична культура у сфері освіти базується на 
затверджених відповідно до закону державних 
стандартах освіти, спрямованих на забезпечення 
науково обґрунтованих норм рухової активнос-
ті дітей та молоді з урахуванням стану їхнього 
здоров'я, рівня фізичного та психічного розвит-
ку» [4]. У Законі чітко визначена провідна роль 
держави у підготовці, перепідготовці та підви-
щені кваліфікації кадрового забезпечення для 
сфери фізичної культури і спорту.

З метою створення сприятливих умов для зміц-
нення здоров'я громадян як найвищої соціальної 
цінності, забезпечення реалізації права особи на 
оздоровчу рухову активність була розроблена На-
ціональна стратегія з оздоровчої рухової актив-
ності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова на-
ція». Цей документ складений відповідно до реко-
мендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, 
Ради Європи та Європейського Союзу [11].

Метою Національної стратегії є стимулюван-
ня громадян до ведення здорового способу жит-
тя, впровадження оздоровчо-рухової активності 
в різні сфери життєдіяльності, збільшення по-
казників здоров’я населення та кількості залуче-
них до зазначених вище видів діяльності. 

Зазначимо, що «нормативно-правове та орга-
нізаційне забезпечення реалізації Національ-

ної стратегії здійснюється шляхом розроблення 
та прийняття в установленому порядку відпо-
відних законодавчих та інших нормативно-пра-
вових актів, планів та заходів, спрямованих на 
реалізацію положень та проведення моніторингу 
стану їх виконання» [11].

У світлі нашого дослідження варто відзначити 
послідовність основних положень та тенденцій 
у вітчизняних нормативно-правових докумен-
тах. Так, Національна стратегія з оздоровчої ру-
хової активності в Україні на період до 2025 року 
«Рухова активність – здоровий спосіб життя – 
здорова нація» спрямована на подальший розви-
ток ідей та поглядів, визначених Національною 
доктриною розвитку фізичної культури і спорту 
на 2005–2016 роки [10]. 

Мета Доктрини – орієнтація українського 
суспільства на поетапне формування ефектив-
ної моделі розвитку фізичної культури і спорту 
на демократичних та гуманістичних засадах. 
В основу Доктрини покладено ідею задоволення 
потреб кожного громадянина держави у створен-
ні належних умов для занять фізичною культу-
рою і спортом [10]. 

У Доктрині (вперше в документі такого рівня) 
наголошувалося на різних функціях складників 
фізичної культури. Йдеться про те, що фізичне 
виховання і масовий спорт є важливими чинни-
ками здорового способу життя, профілактики за-
хворювань, організації змістовного дозвілля. 

Зокрема, у Доктрині наголошено також на не-
обхідності створення умов для забезпечення опти-
мальної рухової активності кожної людини впро-
довж усього життя, досягнення нею достатнього 
рівня фізичної та функціональної підготовленості, 
сприяння соціальному, біологічному та психічно-
му благополуччю, поліпшенню стану здоров’я, про-
філактиці захворювань і фізичній реабілітації [10].

Реалізація Доктрини передбачала перехід до 
нової, гуманістичної моделі розвитку фізичної 
культури і спорту, в центрі уваги якої інтереси, 
потреби та мотиви конкретної людини, підви-
щення доступності, якості та різноманітності 
форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітацій-
них та спортивних послуг для різних соціальних 
верств населення [10]. 

Практично першим ґрунтовним нормативно-
правовим документом галузі фізичної культури 
у незалежній Україні стала Державна програма 
розвитку фізичної культури і спорту в Україні 
на період 1994–1997 рр. Головною її метою було 
створення умов, у тому числі організаційних, для 
адаптування сфери фізичної культури і спорту 
до ринкових відносин. У програмі було виділено 
основні завдання (зміцнення здоров’я населення 
на принципах здорового способу життя) і заходи 
її реалізації, зокрема у навчально-виховній сфе-
рі (запровадження єдиного «паспорту здоров’я»; 
створення автоматизованих діагностичних кон-
сультативних кабінетів для розробки індивіду-
альних програм фізкультурно-оздоровчих занять; 
організація «шкіл здоров’я» при диспансерах, по-
ліклініках, виховних закладах, тощо) [5].

З 1999 до 2005 року важливим векторним до-
кументом була Цільова комплексна програма 
«Фізичне виховання – здоров'я нації», розробле-
на відповідно до Закону України «Про фізич-
ну культуру і спорт». Вона визначала необхід-
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ні зміни у підходах суспільства до зміцнення 
здоров'я людини як найвищої гуманістичної цін-
ності та пріоритетного напряму державної полі-
тики. Частина документа присвячена фізично-
му вихованню і фізкультурно-оздоровчій роботі 
у навчально-виховній сфері. У ньому зазначено 
«фізичне виховання у навчально-виховній сфе-
рі як складова частина загальної системи освіти 
має закласти основи забезпечення та розвитку 
фізичного і морального здоров'я, комплексного 
підходу до формування розумових і фізичних 
якостей особистості, вдосконалення фізичної 
та психологічної підготовки до активного життя 
і професійної діяльності на принципах індивіду-
ального підходу, пріоритету оздоровчої спрямо-
ваності, широкого використання різноманітних 
засобів і форм фізичного удосконалення, безпе-
рервності цього процесу» [9]. 

У цьому програмному державному докумен-
ті було зазначено необ-хідність переорієнта-
ції практичної діяльності сфери на зміцнення 
здоров’я населення засобами фізичного вихован-
ня, фізичної культури і спорту; створення умов 
для задоволення потреб кожного громадянина 
України у зміцненні здоров’я; виховання відпо-
відних мотиваційних та поведінкових характе-
ристик, активної соціальної орієнтації на здоро-
вий спосіб життя; впровадження дієвої системи 
фізкультурної просвіти населення, яка б сприя-
ла формуванню традицій і культури здорового 
способу життя, престижу здоров’я, залученню до 
активних занять; реформування організаційних 
основ фізкультурно-спортивного руху, стимулю-
вання створення широкої мережі фізкультурно-
спортивних клубів, які забезпечать належне про-
ведення фізкультурно-оздоровчої роботи [9].

Наступним аналізованим нами докумен-
том є Державна програма з розвитку фізичної 
культури і спорту в Україні на період з 2007 до 
2011 року [6]. Вона суттєво відрізняється від про-
грам, які були у попередні роки.

У ній були чітко прописані стратегічні цілі 
розвитку сфери, поміж них проведення фіз-
культурно-оздоровчої і спортивно-масової робо-
ти в усіх навчальних закладах. Окремий розділ 
документа присвячений заходам його реалізації 
(створення умов для забезпечення фізичного ви-
ховання і масового спорту в дошкільних, загаль-
ноосвітніх закладах в обсязі не менше 5-6 годин 
рухової активності на тиждень; забезпечення під-
готовки та видання навчально-методичних мате-
ріалів із викладенням інноваційних технологій 
організації навчального процесу; запроваджен-
ня у навчальних закладах систему контролю за 
станом фізичного розвитку та здоров’я учнів; вве-
дення до переліку державної підсумкової атеста-
ції загальноосвітніх шкіл предмету «Фізичне ви-
ховання» за вибором) [6]. 

Ще одним важливим, з позиції сьогодення, 
нормативним актом є Державна цільова соці-
альна програма розвитку фізичної культури 
і спорту на період до 2020 року. Її метою є «визна-
чення провідної ролі фізичної культури і спорту 
як важливого фактору здорового способу життя, 
профілактики захворювань, формування гума-
ністичних цінностей, створення умов для всебіч-
ного гармонійного розвитку людини, сприяння 
досягненню фізичної та духовної досконалості 

людини, виявлення резервних можливостей 
організму, формування патріотичних почуттів 
у громадян та позитивного іміджу держави у сві-
товому співтоваристві» [7]. 

В основу Програми закладена Концепція Дер-
жавної цільової соціальної програми розвитку фі-
зичної культури і спорту на період до 2020 року, 
в якій окреслено основні проблеми та причини їх 
виникнення, а також обґрунтовано необхідність 
їх розв’язання програмним методом. Демогра-
фічна криза, знецінення моральних та патріо-
тичних переконань громадян, погіршення стану 
здоров’я, невідповідність вимогам та світовим 
стандартам ресурсного (зокрема, кадрового) за-
безпечення сфери фізичної культури та спорту, 
відсутність сталих традицій та мотивації щодо 
фізичного виховання – основні проблеми сфери 
фізичної культури і спорту на сучасному етапі 
розвитку України [8; 13].

Звертаючись до аналізу основних резонів ви-
никнення проблем, зазначимо, що вони спричи-
нені знеціненням традиційних моральних цін-
ностей, обмеженням рухової активності, низьким 
рівнем престижності та матеріального заохочення 
працівників сфери фізичної культури і спорту [13].

У програмі визначено три варіанти розв’язання 
окреслених вище проблем і визначено оптималь-
ний, який передбачає поєднання зусиль органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання, інститутів громадянського суспільства для 
проведення реформи у сфері фізичної культури 
і спорту з метою приведення її у відповідність 
з європейськими вимогами і стандартами шляхом 
визначення як основи європейської моделі рефор-
мування відносин між органами державної влади 
та громадськими організаціями фізкультурно-
спортивної спрямованості…» [7].

Висновки і пропозиції. Проаналізовавши 
вищезазначені законодавчі та програмно-нор-
мативні документи, прийняті в Україні за роки 
незалежності, можемо зробити низку висновків:

– нині формується нова стратегія державної 
політики у сфері вищої освіти, яка у значній мірі 
торкається системи підготовки фахівців фізичного 
виховання і спорту, чия майбутня професійна ді-
яльність спрямована на збереження здоров’я лю-
дини як найвищої соціальної цінності;

– стратегічні напрямки розвитку сфери фізич-
ної культури і спорту тісно пов’язані з запитами 
сучасного українського суспільства і базуються на 
міжнародних нормативно-правових документах;

– трансформаційні зміни у сфері відбуваються 
з урахуванням досвіду високорозвинених країн сві-
ту, які мають високі показники охопленості насе-
лення оздоровчою руховою активністю, високі стан-
дарти підготовки кадрів фізкультурного профілю, 
прогресивні системи середньої та вищої освіти. 

Модернізація вищої освіти України та її інте-
грація у Європейський освітній простір безпосеред-
ньо залежить від якості та ефективності реалізації 
законодавчих та програмно-нормативних доку-
ментів у практику діяльності усіх суб’єктів галузі. 
Упровадження стратегічних положень, окресле-
них в документах, слугує основою для майбутнього 
розвитку системи професійної освіти вчителів фі-
зичного виховання в Україні та позитивних транс-
формацій у теорії та практиці педагогічної освіти 
кадрів фізкультурно-спортивного профілю.
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TO THE QUESTION OF THE UNDERVALUATION  
OF WOMEN’S WRITING IN THE 19th – 20th CENTURIES

Summary. The article focuses on the problematic issues of the undervaluation of women’s writing in the 
19th–20th centuries. The research aspects in this sphere have been illustrated; the insight on the struggles of 
women writers against male editors and authors and their selfishness and total disregard for them has been 
highlighted; the challenge faced by women writers of being unaccepted in the literary world, often having to 
prove the worthiness and importance of their works, being categorized in ways different to men has been em-
phasized on. The research has been done on the basis of the analysis of gender studies’ approach to women’s 
writing. By taking a closer look at the public reception of the female authors in the nineteenth-twentieth cen-
turies we assume that the narrow-mindedness of the patriarchal society and the lack of basic human rights to 
freedom of women’s writing in this period hindered the development of female literature. In order to step on 
the male-dominated literary path and stand alongside the men, female authors had to use male pseudonyms or 
write anonymously to avoid the condescending judgements of men-critics. Women writers faced the challenge 
of being unaccepted in the literary world, often having to prove the worthiness and importance of their works, 
being categorized in ways different to men.
Keywords: women’s writing, Virginia Woolf, undervaluation, gender studies.
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ДО ПИТАННЯ НЕДООЦІНКИ ЖІНОЧОГО ПИСЬМА В ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ
Анотація. Дану розвідку присвячено проблемі недооцінки жіночої літератури 19–20 століть. Проілюстро-
вано аспекти дослідження у цій сфері; висвітлено розуміння боротьби жінок-письменниць проти редакторів 
та авторів-чоловіків та їхнього егоїзму і цілковитої зневаги до жіночої літератури; було проведено аналіз 
ґендерних досліджень жіночого письма. Наголошено на тому, що авторки стикаються зі своїм неприйнят-
тям до літературного світу чоловіків, і, як результат, їм часто доводилося захищати цінність та важливість 
своїх творів для суспільства таким чином, щоби вони посіли гідне місце в світовому спадку. Недалекогляд-
ність патріархального суспільства та брак прав не давали розвинутися жіночій літературі того часу вповні. 
Щоби вийти на літературний шлях, де домінували чоловіки і стати поруч з ними, жінки-письменниці також 
часто використовували чоловічі імена або псевдоніми, щоби публікувати свої твори і уникнути поблажли-
вих суджень чоловіків-критиків. Але, не дивлячись на жодні перепони, жіночий роман і далі розвивався. 
З’являлося все більше й більше авторок, які у своїх творах торкалися тем шлюбу, материнства, освіти, влас-
ної ролі в суспільстві тощо. І саме в художній літературі жінки добилися найбільшого успіху і завоювали 
собі добру репутацію. Розвиток культури неможливий без подолання стереотипів і упереджень, без ураху-
вання інтересів обох статей і паритетної співпраці. Суспільство, в якому відсутня рівність чоловіків і жінок, 
інакше, як хворим чи недорозвинутим, не назвеш. Патріархат нищівно впливає на ментальність, культу-
ру, спотворює її, робить однобокою, нарешті дидактично-фальшивою. Навіть під маскою оспівування така 
культура несе в собі глибинні структури зневаги до жінки, апологію її експлуатації. Таким чином, стать 
письменника – це лише один з багатьох фактів, який варто знати про літературний твір. “Власна кімната” 
(A Room of One’s Own, 1929) Вірджінії Вулф по праву вважається яскравим зразком феміністичної полеміки 
з цього питання. В даному творі авторка ставить ряд важливих питань не лише щодо проблем жіночої долі, 
пошуків жінкою власного місця в суспільстві, сім’ї, з новою силою розглядаються її прагнення до самовира-
ження, особливо в літературі. А тому, чого ми повинні уникати – це ситуації, коли наше усвідомлення статі 
автора обумовлює нашу реакцію на сам твір, написаний жінкою.
Ключові слова: жіноче письмо, Вірджинія Вулф, недооцінка, ґендерні студії.

The problem setting. Male criticism and the 
lack of gender equality in the literary world 

is not the only thing that women writers faced 
in the 19th–20th centuries. Men were in control of 
literary art and it was believed that male critics 
“scratched each other's backs,” instead of allowing 
women writers to receive the proper respect and ac-
knowledgement for the work they produced. Even 
to this day, male writers in the literary world have 
forced women writers to stand in their shadows.

Aim setting. The goal of the article is to de-
scribe the problem of the undervaluation of wom-
en’s writing in the 19th–20th centuries.

The goal of the research calls for the fulfillment 
of the certain tasks:

a) to illustrate the research aspects in this 
sphere;

b) to highlight the insight on the struggles of 
women writers against male editors and authors 
and their selfishness and total disregard for them; 

c) to emphasize on the challenge faced by women 
writers of being unaccepted in the literary world, 
often having to prove the worthiness and impor-
tance of their works, being categorized in ways dif-
ferent to men.

The presentation of the main material. 
Often the first question that is asked, if one talks 
about studying women’s literature, is “Why wom-
en’s literature? Isn’t all literature fundamentally 
the same?
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There is no absolute answer to a question like 

this. Certainly there are many literary texts which 
a reader could look at without being able to tell 
whether they were written by a woman or a man. 
In all cultures that we know of, however, the lives 
and experiences of men and women are different 
in many ways. It would be surprising if such dif-
ferences were not reflected in some degree in what 
men and what women write.

We are not usually made uncomfortable by the 
idea that it is useful, for purposes of studying, to di-
vide literature into categories which emphasize one 
significant aspect of the texts we are considering. 
In recent years, many researchers have felt that it 
is similarly useful to look at works written by wom-
en separately from works written by men. Some 
approaches which have traditionally been used in 
studying all literature may really not be very rele-
vant to works written by women.

If we consider, for example, a novel by Jane 
Austen in the light of the fact that the author was 
a woman, we are not prohibited from also, at anoth-
er time, thinking of it as an English (not American) 
novel, or as an early nineteenth-century (not mid 
eighteenth-century) work.

In the past, works which focus on women were 
often thought of as aimed mainly at women read-
ers, while works which focus on men were consid-
ered to be aimed at a “general” audience, suitable 
for reading and study by both men and women.

The judgement that works about men are “gen-
eral” while works about women are “narrow” or 
“specialized” tells us something about the way in 
which our culture has evaluated the relative impor-
tance of the experience of men and the experience of 
women. As this evaluation changes, we notice that 
women writers frequently have given us a more de-
tailed depiction of women’s lives, ideas, emotions 
and preoccupations, than men have.

In “A Room of One’s Own” Virginia Woolf ob-
serves that at the beginning of the nineteenth cen-
tury there was a prevailing literary style based 
on what she calls “a man’s sentence…unsuited to 
a woman’s use”. She adds, “Jane Austen looked 
at it and laughed and devised a perfectly natural 
shapely sentence proper for her own use and nev-
er departed from it [7, p. 70]. Woolf does not ex-
plain what she considers to be the distinguishing 
characteristics of the “man’s sentence”, nor why 
it is unsuited for women writers, nor exactly how 
Jane Austen’s sentence differs from it, and no lat-
er commentators on Woolf’s work have produced 
a convincing elucidation of her ideas on this point. 
Furthermore, later in the same work Woolf, ap-
parently contradicting herself, says, “It is fatal for 
anyone who writes to think of their sex. It is fatal 
to be a man or woman pure and simple; one must 
be woman-manly or man-womanly. It is fatal for 
a woman to lay the least stress on any grievance; to 
plead even with justice for any cause; in any way to 
speak consciously as a woman” [7, p. 94]. 

The issues raised here by Virginia Woolf have 
recurred. Is there anything distinctive in the way 
in which women write? Should there be?

Linguists have generally held that in languages 
which have been studied, there are some identifi-
able differences between the ways in which men 
and women talk. Therefore, it seems reasonable 

enough to ask whether there might be similar dif-
ferences in the writing – especially the literary 
writing – of men and women.

Approaching the matter from a different perspec-
tive, some feminists hold that, as the public world is 
dominated by men, the language of public communi-
cation, including much literary communication, has 
been formed to suit men’s needs – including the need 
to remain dominant over women [5].

In “A Room of One’s Own” Virginia Woolf also 
gives an imaginative account of why a woman in 
the sixteenth century (“Shakespeare’s sister”) 
would find it virtually impossible to produce litera-
ture of lasting worth like her brother’s. She lacked 
education and economic resources (to buy books 
and paper, for example) and she had little or no 
privacy or unsupervised free time. Among the few 
women writers of the nineteenth century who have 
long been held in high esteem – Jane Austen, Char-
lotte and Emily Brontë, George Eliot, Emily Dick-
inson – none had a child. Woolf’s work emphasizes 
the obstacles which prevented women from writing. 

Since the advent of the women’s movement in 
the late 1960s in Western countries, women them-
selves have increasingly wanted to read study and 
discuss literary works by other women, and have 
shared their own favourites and discoveries with 
others. One of the major results of the movement 
has been to call attention to the fact that women 
have written a great deal more than even a wide-
ly-read person like Virginia Woolf would have re-
alized in the 1920s. But much of this writing, in-
cluding some which was widely esteemed in its own 
time, was quickly forgotten.

The novel as a genre was initially not valued 
highly, and it took many years before novel-read-
ing was regarded as a serious (or, in some cases, 
even as a respectable) activity. Furthermore, many 
of the women who wrote novels did so (like many of 
the men) with the deliberate intention of making 
money rather than creating “works of art”. Yet al-
though women constituted by far the greatest pro-
portion of readers of novels, and a high proportion 
of writers of them, publishing and reviewing were, 
and are, overwhelmingly controlled by men.

As the novel established itself as a serious art 
form, increasing numbers of men wrote novels, and 
the genre attracted increasingly serious apprecia-
tion. Although certainly many men wrote about love 
and marriage – often as part of a larger plot – the 
tendency, noted previously, to consider “men’s sub-
jects” serious and major, and “women’s subjects” 
trivial or minor, came into play. A notable number of 
nineteenth-century women novelists, including the 
Brontë sisters and George Eliot (Mary Ann Evans) 
published first under masculine or equivocal pseud-
onyms, rightly believing that the ostensible sex of 
the author influenced critical reception of a work. It 
has, for example, been shown that the evaluations of 
Emily Brontë‘s “Wuthering Heights” (1847) changed 
subtly but significantly when it became known that 
the author was a woman [3, pp. 71–74].

We also know that women were explicitly dis-
couraged from taking themselves seriously as 
writers. In Victorian times particularly there was 
much pressure on women to see to it that their lit-
erary careers did not interfere with their domes-
tic responsibilities. Likewise it was considered 
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unsuitable for women to treat certain subjects in 
their writing. Women’s writing could thus be la-
belled improper as well as insignificant. And even 
if a particular writer or her work were granted es-
teem, she would be regarded as unusual, not as one 
of a large company of serious and notable writers, 
many of whom were women. Not only Joanna Russ, 
herself a writer of science fiction has summarized 
the obstacles faced by women in achieving lasting 
literary reputations in her witty but hard-hitting 
“How To Suppress Women’s Writing” (1983) [4] but 
also Meese, Elizabeth. "Women and Writing: A Re/
turn." (1990) [2], Silverman, Rosa. "Women Writ-
ers Suffer in Maledominated Literary World, Says 
Novelist" (2014) [6], and Roxane Gay “Beyond the 
Measure of Men” (2014) [1].

These comments apply particularly to fiction, 
where women nevertheless have had the greatest 
success at establishing lasting reputations. The sit-
uation is even more difficult with regard to poetry 
and worst of all in respect of drama. Virginia Woolf 
believed that writing fiction, although scarcely 
easy, requires less concentration (i.e., less free time 
and privacy) than writing poetry or drama, and 
that this fact explained the relative paucity of wom-
en poets and dramatist. Most women in the nine-
teenth century were either aristocratic or childless.

Of the women poets who did publish and achieve 
popularity in their own lifetimes, many did so pre-
cisely because they confined themselves to topics 
and sentiments considered “lady-like”; as a result, 
much of this verse appeared to be conventional or 
sentimental and regard for it did not persist beyond 
its own generation. Some of the more serious and 
adventuresome poets, such as Elizabeth Barrett 
Browning and Christina Rossetti, suffered a par-
ticularly ironic fate. Only those poems which were 

considered appropriately “feminine” were frequent-
ly anthologized and therefore handed on to a future 
generation. Thus, schoolchildren all over the En-
glish-speaking world have known Elizabeth Bar-
rett Browning’s love sonnets for generations, but 
her poems about political subjects or about artistic 
creation were ignored and virtually forgotten for 
over a century.

Feminist critics argue that many ignored or for-
gotten texts by women are at least as valuable as 
many of the texts written by men now regarded as 
standard. Scholarly studies of publishing history 
have shown that, in general, works by women are 
more likely to go out of print than works by men; 
they are, therefore, less likely to be read and hand-
ed on by future generations of readers. This state of 
affairs is certainly related to the fact that publish-
ing and criticism are still principally male domains, 
although this situation has changed somewhat in 
recent years.

Conclusions. In general, one may conclude 
that much writing by women is implicitly regard-
ed as being of limited value precisely because it is 
about women and may appeal mainly or especially 
to women readers, who are regarded as a “special” 
rather than a general or typical audience. This 
approach reinforces the tendency to assume that 
work by women, whatever its content, and however 
much it is praised, somewhat does not belong to the 
“mainstream”. The sex of the writer is only one of 
many facts worth knowing about a literary work. 
What we must strive to avoid is a situation in which 
our awareness of the sex of the writer conditions all 
of our other responses to the work. Not least, we 
must try to avoid returning to a situation in which 
knowing that a text is by a woman is a justification 
for ignoring it.
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ПРОБЛЕМАТИКА КОНЦЕПТУ «ПРОСТІР» У НІМЕЦЬКІЙ КАЗЦІ
Анотація. У статті досліджено модель «простору» в німецькій романтичній казці. Акцентовано увагу на 
види простору, адже простір є однією із фундаментальних категорій світосприйняття людини. Детально роз-
глянуто мовні засоби оформлення стилістичних ефектів при описі романтичного простору. Висвітлено осо-
бливості художнього простору та охарактеризовано концепції простору. Згідно гомоцентричних концепцій, 
людина була поміщена Богом в центр світобудови і була «малим світом» – мікрокосмосом, в якому сфокусова-
ні всі параметри Всесвіту. Відмічено, що дана концепція розподіляє простір на верхній і нижній рівні.
Ключові слова: простір, література, модель, структура, особливість, категорія, дослідження.
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THE PROBLEM OF THE CONCEPT «SPACE» IN A GERMAN FAIRY TALES
Summary. The article investigated the model of «space» in a German romantic fairy tale. Attention is paid to 
the types of space, because space is one of the fundamental categories of human perception. Space, being one 
of the forms of existence of matter, characterizes the structure and extent of material systems, communicating 
their main measurement values (height, width, length). In a broad sense, space refers to the order of existence 
of phenomena. The artwork is a kind of limited space. The spatial structure of the text turns into a model 
spatial structure of the world. A special kind of perception of the world, which is characteristic of man, leads 
to a certain perception of language models and their subsequent language embodiment, which has a number 
of features. The linguistic means of stylistic effects are described in detail during the described the romantic 
space. The peculiarities of literary space are described and the concept of space is characterized as, according 
to homocentric concepts, a man was placed by God in the centre of the universe and was a "small world" –  
a microcosm in which all the parameters of the universe are focused. The mental represen-tation of the spatial 
map created in the work allows us to determine the topographic features of the storyline world and explain 
them from a historical point of view. The space can have different co-ordinates (lower and upper boundaries). 
These characteristics play an important role in a romantic tale: with their help, one of the basic principles 
of fairy tale composition is created – the principle of opposition, the creation of opposites. For orientation in 
space, a person uses such designations as left / right, top / bottom. However, in the German language picture 
of the world, concepts are more common: left / right, which determine the local location with the help of hands.  
It is noted that this concept divides the space at the top and bottom levels. In this work, space is considered 
as a system consisting of various levels: vertical and horizontal, consisting of two subspaces: closed and open. 
Based on the analysis of romantic fairy tales, it becomes obvious that the German language picture of the world 
is characterized by vertical movement in space.
Keywords: space, literature, model, structure, feature, category, research.

Постановка проблеми. На думку бага-
тьох дослідників, художній твір являє 

собою вид обмеженого простору. Особливий 
вид сприйняття світу, який властивий люди-
ні, призводить і до певного сприйняття мовних 
моделей. Просторова структура тексту перетво-
рюється в модель просторової структури світу, 
а внутрішня синтагматика елементів всереди-
ні тексту – в мову просторового моделювання 
[19, с. 297]. Є необхідним розглянути розподіл 
художнього простору в романтичній казці на різ-
них рівнях: вертикальному і горизонтальному, а 
також визначити можливі підрівні, в яких відбу-
вається казкове дійство, позначити мовні марке-
ри в романтичному просторі, які є типовими для 
німецької мовної картини світу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Велика увага в німецькій літературі при-
діляється дослідженню художнього простору 
в літературознавчій науці. За словами Лотмана, 
простір тексту можна визначати як спільність го-
могенних об'єктів (явищ, станів, функцій, фігур, 
різних цінностей), між якими виникають відно-
сини, схожі на традиційні просторові відносини 
(безперервність, відстань та ін.) [7, с. 298].

Німецькі лінгвісти вважають,що уявне пред-
ставлення просторової карти, створеної в творі, 
дозволяє визначити топографічні особливості 
фабульного світу і пояснити їх з історичної точ-
ки зору [15, с. 37]. Поняття «високий – низький», 
«правий – лівий», «близький – далекий», «відкри-
тий – закритий», «обмежений – безмежний» ство-
рюють матеріал для освіти оціночних моделей зі 
значеннями «хороший – поганий», «доступний – 
недоступний» [7, с. 298].

Німецькі дослідники стверджують, що люди-
ні для орієнтації в просторі властиві позначення: 
зліва / справа, вгорі / внизу. Однак в німецькій 
мовній картині світу більше зустрічаються по-
няття: зліва / справа, що визначають локальне 
місцезнаходження за допомогою рук [15, с. 53].

Мета статті. Дослідити модель «простору» 
в німецькій романтичній казці та визначити 
мовні засоби оформлення стилістичних ефектів 
при описі романтичного простору.

Виклад основного матеріалу. Кожен 
вид реальності складається з певних речей, 
що володіють тими чи іншими властивостями 
і знаходяться один з одним в деяких відносинах. 
Річ – відносно самостійний фрагмент реальності.  



«Молодий вчений» • № 3.2 (79.2) • березень, 2020 р. 86
А при характеристиці реальностей важливе зна-
чення надається їх просторовим і тимчасовим  
параметрам.

Під простором розуміється порядок існування, 
якому притаманні протяжність, однорідність, ба-
гатовимірність. Він характеризує структурність 
і протяжність матеріальних систем, порядок іс-
нування явищ. До універсальних властивостей 
простору відносяться протяжність, єдність пере-
ривчастості і безперервності [3, с. 1082].

Протяжність як власний внутрішній простір 
системи має тривимірність (довжину, висоту, 
ширину) і оборотність. Зовнішнє просторове бут-
тя системи визначає ставлення існування явищ 
і виражається такими буденними поняттями, як: 
вище, нижче, ближче, далі, поруч, близько, над, 
під і т. д. [1, с. 259].

Грецькі атомісти, що жили до Сократа, пред-
ставляли космос кулястим, а простір зображува-
ли як порожнечу, вакуум. Аристотель також за-
ймався проблемою простору, вперше використав 
поняття «простір» Raum, «місце» Ort. Місце він ви-
значав як кількість, яка може об'єднувати проти-
лежні якості, наприклад верх і низ [14, с. 67, 68].  
З математичної точки зору під простором розу-
міється безліч точок або функцій. Згідно з дослі-
дженнями психології сприйняття і феноменології 
людина може займатися дослідженням простору, 
аналізувати його структуру [14, с. 78, 86]. 

Щодо питання, як людина осягає простір, 
може допомогти аналіз літературних текстів, 
так як література відображає внутрішній світ 
людини, що включає його досвід. Перші спро-
би розглянути простір в літературі припадають 
на 1928 рік. Е. Муір займався проблемою типів 
романів. Їх було виділено п'ять видів, що відріз-
няються один від одного різним використанням 
елементів «простір» і «час». Так, наприклад, про-
стір в характерному романі (Charakterroman) 
точно визначено як місце дії суспільства у всіх 
подробицях (вулиця, номер будинку), в драма-
тичному романі він не точний або взагалі не ви-
значений [14, с. 86].

Розробки Р. Петч більше відносяться до епіч-
ної літератури. Дослідник розрізняє такі понят-
тя, як «місце», що виявляється в числових даних 
і одиницях виміру, вказаних на точне місце дії, 
детальних описах, і «простір», що не піддається 
виміру, проте певний й наповнений змістом.

Т. Споеррі вказує точно визначені структури 
простору, які він в дусі К.Г. Юнга називає архе-
типами: будинок, сходи, вежа, гора, печера. Цей 
підхід підтримав Г. Бачеральд, сфокусувавши 
увагу на житло. Будинок трактується їм як сим-
вол людського життя, рятівного простору і самого 
космосу. Людина не просто викинута в цей світ, 
а привнесена в колиску будинку. Тому і життя 
її починається добре: вона забезпечена захистом 
і турботою [14, с. 87].

Типи простору. Простір так само, як і час, 
є однією з фундаментальних категорій світо-
сприйняття людини. В рамках даного дослід-
ження є необхідним зупинитися на наступних 
видах простору: 1) Об'єктивний (фізико-геоме-
тричний) простір існує в якості об'єктивної ре-
альності, що не залежить від свідомості людини. 
2) Суб'єктивний простір сприймається людиною 
і існує в його свідомості. Людська мова здатна 

відобразити унікальні риси і відмінності, на-
ціональну специфіку сприйняття. 3) Художній 
простір являє собою образ світу автора, який зна-
ходить вираз у мові його просторових уявлень. 
Художній простір – це континуум, в якому жи-
вуть і діють головні персонажі і в якому розви-
вається сама дія [14, с. 90].

Під художнім простором можна розуміти 
спосіб організації послідовності подій тексту, 
пов'язаний з організацією часу, а також сукуп-
ність образів простору даного твору.

За допомогою художнього простору автор може 
вирішувати різні завдання, наприклад, моделюва-
ти тимчасові категорії («життєвий шлях», «дорога» 
як засіб розгортання характеру в часі) [2, с. 293].

Мовними маркерами простору в тексті мо-
жуть бути лексика з семою «простір» (луг, рівни-
на), прийменники з просторовим значенням, ді-
єслова місцеперебування в просторі, буття, руху 
(жити, спати), прислівники, обставинні підрядні 
речення. Спільно з категорією тексту часу і кате-
горією субстанціональності формується локація: 
«я – тут – зараз» або «він – там – тоді».

Особливості художнього простору. Ху-
дожній світ відрізняється від реального насампе-
ред «міфологізованістю». У літературознавстві іс-
нує кілька концепцій простору [8, с. 71]. Лотман, 
кажучи про структуризацію зовнішнього просто-
ру, поділяв його на центр, забудований найбільш 
важливими культовими або адміністративними 
будівлями, і периферію, де розташовуються най-
менш цінуються соціальні групи [7, с. 264–265].

Якщо внутрішній світ відтворює космос, то по 
той бік його межі розташовується хаос, антисвіт, 
заселений чудовиськами, інфернальними сила-
ми або людьми, які з ними пов'язані. За межею 
поселення повинні жити в селі чаклун, мірошник 
і (іноді) коваль, в середньовічному місті – кат. 
«Нормальний» простір має не тільки географіч-
ні, але й часові межі. За його рисою знаходиться 
нічний час. До чаклуна, якщо він потрібен, при-
ходять вночі [7, с. 266].

«Горизонтальний» розподіл простору склада-
ється з двох підпросторів: замкнутого, що харак-
теризується позитивно (там герой захищений, 
він серед своїх: «Мій дім – моя фортеця»), і ро-
зімкнутий, що характеризується негативно (там 
герой беззахисний, там він чужий) [7, с. 267].

Важливо відзначити, що міфопоетична сві-
домість не розділяла простір і час. Будь-який 
повноцінний опис простору первісною або арха-
їчною свідомістю передбачає визначення «тут-
тепер», а не просто «тут». Простір і час утворюють 
в цьому випадку нерозривну єдність – хроно-
топ. Мовна міфологія підтверджується наступ-
ними прикладами: лат. orbis – «коло», «коло», а 
й «земний круг», «світ», «земля» (orbis terrae або 
terrarum – «область», «країна», «царство», «небо», 
«небесне склепіння» ), «річний кругообіг», «рік», 
«круговий рух» (orbis temporum – «круговорот 
часів», orbis anuus – «річний оборот»), «людство», 
«людський рід» [6, с. 340].

Провідним принципом побудови багатьох тво-
рів німецьких письменників епохи Романтизму 
була поетика двосвіту. У творах Е.Т.А. Гофма-
на, як і в інших романтичних казках, є вираз 
поетика двосвіту. Світський світ, представле-
ний жителями Дрездена, серед яких проректор  
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Паульман, його дочка Вероніка, їх знайомі, які 
сповнені протиріч і конфліктів. Ансельм, голо-
вний персонаж казки, не знаходить щастя. Звіс-
но ж, що використання іменників з локальним 
значенням допомагає створити невидиму межу 
між світським світом, реальністю, і фіктив-
ним світом, фантазією: «Alles erregte dir keinen 
Schmerz und keine Freude, als gehortest du nicht 
mehr dieser Welt an. Ist dir, günstiger Leser, jemals 
so zumute gewesen, so kennst du selbst aus eigener 
Erfahrung den Zustand, in dem sich der Student 
Anselmus befand» [13, с. 243].

Зіткнення зі старою чаклункою Лізою піс-
ля проходження через «Чорні ворота» стає для 
Ансельма фатальним. Якщо звернутися до сим-
волічного значення даної міської споруди, то 
можна припустити, що образ воріт в казці «Der 
goldene Topf» обраний Гофманом не випадко-
во. Двері, ворота, арка завжди несли подвійну 
функцію, які служили як чисто фізичною пере-
шкодою, так і символом, що розділяє субстанцій-
но різні області буття.

В уявленні багатьох народів ворота служили 
символом переходу з однієї області в іншу, час-
то з цього світу в потойбічний. За іншою версі-
єю, ворота – найважливіший містичний символ 
кордону двох світів. Ворота – це поріг великої та-
ємниці, що відкриває вхід в незвіданий простір. 
В релігії багатьох народів проходження через 
«священні ворота» знаменує духовне очищення 
і початок нового життя [4, с. 369].

У казці В. Гауфа «Die Geschichte von Kalif 
Storch» також вводиться образ воріт як прикор-
донної зони переходу з однієї просторової сфери в 
іншу: «Er [der Kalif] kaufte daher im nächsten Dorfe, 
was zu ihrer Reise notig war, und so kamen sie bald 
an die Tore von Bagdad» [12, с. 27]. Після прохо-
дження через міські ворота Каліф і його візир, що 
побажали дізнатися мову птахів, перетворюються 
в лелек, яким належить пройти ряд випробувань 
перш ніж повернутися в вигляд людей.

Цікаво зауважити, що в казці В. Гауфа в обра-
зі мага виступає старий чаклун, в казках Л. Тіка, 
Е.Т.А. Гофмана, К. Брентано чарівною чор-
ною силою наділяється чаклунка. У казці «Der 
goldene Topf» стара чаклунка напророкувала 
Ансельму майбутнє ув'язнення в кристал: «Bald 
dein Fall ins Kristall» [11, с. 236].

Необхідно зауважити, що слово Kristall 
з'являється на сторінках казки Брентано, де 
також є формою ув'язнення. Слід звернутися 
до символічного значення слова кристал. За-
раз цей предмет – сучасний символ Нового часу 
[9, с. 222]. Німецькі дослідники інтерпретують 
кристал як символ чистоти і ясності, отже, як 
символ духу. Кристал вносить ясність в розпо-
відь, він служить ключовим предметом для ро-
зуміння того, що сталося з Ансельмом насправді. 
Як було сказано вище, в «фабульному» світі, ство-
реному автором для свого головного персонажа, 
студент опиняється в чудовій країні Атлантиді, 
існування якої поки не підтверджено науковими 
фактами. У реальному світі доля Ансельма до-
сить трагічна. Сумний кінець характерний бага-
тьом романтичним казкам, в тому числі і творам 
Е.Т.А. Гофмана. Так, у казці «Der Sandmann» 
Натанель закінчує життя самогубством, стриб-
нувши вниз з вежі. В обох казках іменники 

з локальним значенням чітко констатують роз-
ташування головних героїв і траєкторію їх дій – 
стрибок вниз, в невідомість. Якщо звернутися до 
таких якостей кристала, як ясність і прозорість, 
то можна знайти тут субстанцію. Такими ж на-
званими характеристиками володіє, наприклад, 
вода. Краплі води схожі на маленькі кристали, 
що відображають сонячні промені. Символіка 
води була двозначною в багатьох культурах в усі 
часи. З одного боку, це джерело життя на Землі, 
з іншого боку, вода може привести до загибелі 
людей, знищення всього живого.

Можна зробити припущення, що в казці «Der 
goldene Topf» вода володіє від'ємним значенням. 
Слова перехожих, які були учнями і практикан-
тами, вказують точне місце розташування Ан-
сельма і розкривають справжній душевний стан 
студента, близького до загибелі: «Da schlugen 
die Kreuzschüler und die Praktikanten eine helle 
Lache aufund schrien: «Der Studios ist toll, er bildet 
sich ein, in einer glasernen Flasche zu sitzen, und 
steht auf der Elbbrücke und sieht gerade hinein ins 
Wasser» [13, с. 298].

Міст над Ельбою (Elbbrücke) локалізує дію 
в одній точці простору, точно визначає останнє міс-
цезнаходження Ансельма в реальному світі. Цей 
складний іменник, містить в собі детальну геогра-
фічну інформацію про реальний світ і, стає «воро-
тами» переходу головного героя в фабульний світ.

Символіка моста також двозначна. Міст може 
інтерпретуватися як символ з'єднання двох проти-
лежних світів (Землі і Неба, речовини і духовності, 
видимого і невидимого). А також він може симво-
лізувати перехід з одного стану в інший [9, с. 227]. 
Міст є сполучною ланкою між двома просторово 
розділеними частинами і виконує функцію зв'язку 
та повідомлення. В Ісламі міст тонший волосся 
і рівніший клинка меча, так що кляті зриваються 
в пекло, а обрані швидше або повільніше – в за-
лежності від їх заслуг – потрапляють в рай.

Якщо звернутися до початку казки «Der 
goldene Topf», де автор описує першу зустріч Ан-
сельма з чаклункою, то можна виявити прирече-
ні літньою жінкою слова-прокльони, які звучать 
як пророцтво: «Ja, renne, renne nur zu, Satanskind –  
ins Kristall bald dein Fall – ins Kristall!» [13, с. 221].  
В реальності Ансельм, як і Натанаель, закінчує 
життя самогубством. Його останній шлях, шлях 
проклятих, – стрибок з моста в Ельбу.

Розібратися з головними персонажами події 
допомагає чарівництво. Вероніка, яка хотіла ви-
йти заміж за Ансельма і яка вдалася до послуг 
відьми, розкаюється у скоєному і просить свого на-
реченого Гербранда зробити наступне дію, більше 
нагадує новий магічний ритуал: «Hier nehmen Sie, 
geliebter Hofrat, die Stücke des Spiegels, werfen Sie 
sie heute Nacht um zwölf Uhr von der Elbbrücke, 
und zwar von da, wo das Kreuz steht, hinab in den 
Strom, der dort nicht zugefroren» [13, с. 307].

Експресивність розгортання простору. 
На думку вітчизняних дослідників, в первісному 
значенні слово «добро» рідне різним словами з різ-
них європейських мов зі значенням «ремісник, 
художник, коваль», а також «хоробрий, сильний, 
міцний, щільний». «Добро» можна розуміти як 
щось, що творять, творять, що надійно та сильно 
[5, c. 149]. З усього спектра граматичних засобів 
найбільш поширеними є дієслівні форми, що міс-
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тять в своєму значенні емоційний відтінок. При-
кметники також можуть передавати суб'єктивну 
оцінку сприйняття простору персонажами. 

У казках деяких німецьких романтиків 
суб'єктивне сприйняття простору часто виявля-
ється негативним. Так, у А. фон Шамиссо чита-
ємо: «Nacheiner ... sehr beschwerlichen Seefahrt… 
wie erschrak ich, als ich den Mann im grauen 
Rock hinter mir her und auf mich zukommen sah» 
[11, с. 159]. Частково це пояснюється страхом або 
небажанням персонажів стикатися з трудноща-
ми при переході з замкнутого захищеного про-
стору в розімкнуте.

А у казках К. Брентано знаходимо вже позитивні 
характеристики сприйняття простору: «Das waren 

die Abgesandten zufrieden; sie schickten gleich einen 
Reiter in die Stadt» [10, с. 317]; «Der Kammerherr 
erfreute sich iiber sein Glück und kam mit ihr wieder 
in die Stadt mit der frohen Nachricht» [10, с. 317].

Висновки і пропозиції. У більшості худож-
ніх казок перевага надається циклічному руху, 
що показує один з головних принципів романтич-
ного сприйняття світу – розчарування в реально-
му житті і відчай, що виражаються в зіткненні 
двох світів – фантастики і реальності, а також 
містицизм, що виявляється в складній системі 
символів в романтичній казці. Адже, цикліч-
ний рух передає ідею замкнутого кола, по якому 
в розпачі й безвиході мчать персонажі німецької 
казки, що закінчується трагічним кінцем.
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Summary. The article explores the poetry of Vasyl’ Stus, a major Ukrainian writer and intellectual of the 
second half of the 20th century. It deals with Stus’ poetry, composed after his arrest in 1972. The study of 
poet’s heritage provides a key to understanding the complexity of his mature art. The article presents Stus 
as a poet whose interest in universal issues places him high in the context of world literature. It examines 
the dominant intellectual sources of the works composed under conditions of incarceration and censorship.  
It has been suggested that the weak point in the existing studies on Stus’ artistic heritage is a serious discus-
sion of the motifs and images in his prison poetry. The research of such kind has never been undertaken before 
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ДОМІНАНТНІ МОТИВИ ТА ОБРАЗИ В ТЮРЕМНІЙ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА
Анотація. У статті розглянуто творчість видатного українського поета другої половини ХХ століття Ва-
силя Стуса. Акцентовано на тюремних творах поета. Проаналізовано філософські глибини та художні 
особливості тюремної лірики. Досліджено основні теми та домінантні мотиви віршів, створених в жор-
стких умовах цензури; простежено вплив ув’язнення на їх формування. Досліджено художню семантику 
традиційних для лірики поета образів, розглянуто новаторство і неповторність набору їх конотацій, ви-
вчено основні шляхи їх «оновлення». Доведено, що дослідження художньої семантики образів тюремної 
поезії ускладнено її потужною філософською складовою. Зроблено висновок про модерні риси поезії Ва-
силя Стуса періоду ув’язнення й заслання, а саме – нашарування видінь. Доведено, що найважливіші 
візії (рідня, воля, Україна, Батьківщина) розглядаються як енергетичні, сугестивні. В окреслених образах 
детально простежено тайнопис внутрішнього, інтенсивного життя автора. Проаналізовано колористику 
тюремних віршів. З’ясовано, що автор рідко змінює колір на догоду римі чи ритму. Специфічною ознакою 
світобачення Василя Стуса визначено те, що колір у його поезії виконує не декоративну, а декларативну 
функцію. Доведено, що найчастотніше у тюремній поезії зустрічаються похмурі кольори, а саме – чорний, 
сірий, коричневий. Значно рідше простежуємо кольори «веселої» палітри. Використання чистих барв, а 
не відтінків свідчить про яскраво виражений максималізм поета. Предметний світ Василя Стуса умовно 
розділено на реальний та уявний, зроблено висновок про переважання останнього. До реального світу 
зараховано топос камери (нари, кам’яна долівка, грати), топос зони (колючий дріт), топос природи (місце 
заслання). Уявний світ розширює геометрію цих топосів до безкінечності. Простежено, що кожний еле-
мент реального світу має свій дублікат у сфері уявного. Окреслено реалії зовнішнього і внутрішнього, 
сакрального світів, вказано на те, що межа між ними не завжди є чіткою. Для поета значно вагомішим є 
внутрішній світ – переживання Божественного у різних його формах, іпостасях та іменах. Найчастотні-
шою формою вияву Божественного у тюремній ліриці Василя Стуса є образи природи.
Ключові слова: Василь Стус, поетична спадщина, тюремна поезія, лірика, ув’язнення, цензура, основні 
теми, домінантні мотиви та образи.

The problem setting. Much of the influential 
literature of the world was composed under 

conditions of incarceration and exile. In N. Buri-
anyk`s opinion, “among the factors that have a most 
profound impact on the human psyche, incarcera-
tion occupies a place next only to love and death”  
[1, p. 1]. It explains why the experience of imprison-
ment has evoked similar intellectual and poetic re-
sponses among numerous writers. The list of incar-
cerated writers is long and impressive. Even though 
their “crimes” were different – from what was con-
sidered to be political treason to dissident activi-
ties – their works firmly established their names in 
literature and brought fame to their authors. Among 
the latter are Taras Shevchenko, Wilfrid Blunt, Os-
car Wilde, Paul Verlaine, Jean Genet, Ezra Pound, 
to name but a few. The list also includes Vasyl’ Stus, 
a Ukrainian poet whose works “…elevate him to the 
ranks of the most talented writers, not merely in 
Ukrainian literature, but in world literature” [6].

Тhe aim of the article is to identify the main 
features of Stus’poetic personality; to examine the 
intellectual sources of his poetry; to investigate into 
his prison writings; to explore the effect of confine-
ment on the images and motifs of his poetry.

The novelty of the research. The prison po-
etry of Vasyl’ Stus has not yet been subjected to 
systematic and comprehensive analysis. So the 
novelty of our research is in the fact that examin-
ing Stus’ works in the context of prison poetry and 
of identifying the influence of confinement on his 
treatment of different themes and the formation of 
images has been undertaken for the first time.

The presentation of the main material. 
Vasyl’ Stus’poems reveal only small part of their 
author’s internal world. For Stus could not entrust 
everything to the scraps of paper on which he wrote 
his poems: he could not know who would be the first 
to read them and did not wish to endanger his fel-
low companions in captivity. Thus even those texts 
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which managed to escape official censorship have 
undergone the author’s own self-censorship. This 
is one of the most frightening phenomena of life in 
a country where disingenuousness and forced entry 
into soul of another are ubiquitous.

According to Yuri Shevelyov [4, p. 370], there 
are two kinds of poetry: programmatic and unpro-
grammed. Programmatic poetry (Sviatoslav Kar-
avans’kyi, Mykola Rudenko) typically embodies 
a certain ideology, a “program”, which the versifier 
lays out in his work more or less capably, depend-
ing on his talent. Unprogrammatic poetry (Vasyl 
Stus) may also have a well shaped ideology, but 
reflects it only indirectly, in the changes of moods 
and experiences. Programmatic poetry usually re-
flects formed views, unprogrammed one – thoughts 
and feelings in the process of formation. Being pre-
shaped, programmatic poetry requires a constant 
change of themes and subjects in order to avoid 
becoming monotonous. Unprogrammed poetry can 
play endless varia-tions on one theme and usually 
remains lyric. Its richness comes from a diversity of 
emotional experiences.

It is not difficult to describe the circle of recurring 
themes, motifs and images in Stus’ unprogramma-
tic poetry, which form a common thread between 
himself and the outside world. Imprisonment is 
rendered in a few of its details: the barbed wire, the 
barred windows, the puddle, the lantern, pine trees, 
the crow, the changing seasons of the year, a world 
devoid of light, human shadows, the howling of a 
bitch, very seldom – prison guards, and almost nev-
er – comrades in misfortune: “a handful of us ... for 
prayers and expectations only” (horstka nas ... lyshe 
dlia molytov і spodivannia). The monotonous life in 
prison have proferred many more motifs: the brev-
ity of meeting with his wife, the seeming infinity of 
separation, vague hints at the erotic, etc. 

But Stus’ poetry, unprogrammatic and inten-
sive as it is, does not go out in quest of themes and 
motifs. The bare minimum is more than sufficient 
for the real object of Stus’ poetry. For him, images 
and motifs are merely points of entry into his inner 
world, the diary of the soul. They take the place of 
unsent letters in which he could have shared his in-
ner self with others. The more impoverished the ex-
ternal world, the more prominent the essential, the 
spiritual, the emotional, the more distinct will be 
the dynamics by which the life of the mind and psy-
chic reflexes come into being, the greater will be the 
wealth of thoughts, moods and feelings in transfor-
mation. In speaking of his sorrow, Stus says that it 
“thunders in its muteness” (v nimoti hrymyt’). This 
is true of his poetry as well. Reduced thematically 
to a minimum, it is pointed inward, and thunders 
all the more forcefully in its muteness.

There are a small number of laconic self-charac-
terizations in Stus’ poetry. These should be borne in 
mind as we illustrate his work. “Misfortune writes 
with me” (Bida pyshe mnoiu) is one such expres-
sion. On the one hand, it guides the reader to the 
biographical sources of his poetry; on the other –  
“it points to the poet’s dependence on his compul-
sion to write poems within which he discovers self 
and world” [5, p. 331]. He also expressed this idea 
another way: “Poetry, my beauty, my adornment, 
Did І live before you or to you?” (Poeziie, kraso moia, 
okraso, Ya pered tebe, chy do tebe zhyv?). 

Here it is not the work which emerges as an act 
of the poet, but the poet who creates himself, as poet 
and human being, through his own poetry. To the 
familiar, “in the beginning was the word”, Stus adds 
an erratum: the poetic word. But at the same time he 
wants his poetry to be more than a confession, more 
than a reflection of “all that has been dreamed” (vse, 
shcho namriialos’) or of all that has taken place. The 
“hundredfoldtroubled soul” (stotryvozhna dusha) 
must not only be expressed and revealed, but “pro-
tected / hidden, swaddled” (zakhovaty, spelenaty). 
The ideal is the creative credo that has been attribut-
ed to Beethoven: “suffering rendered harmonious” 
(harmoniiovane strazhdannia), not mere suffering. 
The monstrous circumstances of Stus’ life prevented 
him from always standing at the height of his ide-
al. However, what’s important is his awareness of 
it and, in his better poems, he did attain it. Poetry 
is by no means merely the scream of his soul. It is 
a responsibility, and a catharsis – both for the poet 
and for the reader. It is an impiety,“blasphemy” (svi-
atotatstvo) to take life lightly, to focus on the private, 
to submit to one’s suffering. One must be “sick with 
good-heartedness”(dobrotoiu khoryi), master the art 
of “melting as smoky dew in the grass” (roztavannia 
rosoiu dymnoiu mizh trav).

There is no evading the awareness that to per-
ish is inevitable: “The road has been cut off” (Obtia-
to dorohu), “The Calvary imposed by God” (Bohom 
posiana Holhota), “before you – your country, your 
crash, your ash” (poperedu – tvii krai, tvii krakh, 
tvii prakh), “the world has overcome you” (svit tebe 
peremih), “The Lord has placed on your forehead 
His radiant and destructive finger” (vam na lob 
poklav Hospod’ svii svitlyi perst nyshchivnyi), “you 
fall yourself and your friends fall as well” (sam 
padesh і druzi – tezh padut’), “our ranks are bro-
ken” (riad utracheno). Countless such quotes could 
be cited. In this world, there is no tomorrow: “Say 
another prayer to yesterday when there is no tomor-
row” (Pomolysia shche –vchorashn’omu, koly nema 
zavtra) and time has apocalyptically imploded into 
nothingness, so there is no future, but also no pres-
ent. There is only the “past and gone” (promynule) 
and the memory, – but is it real?

In his poetry, the poet stands alone and his soli-
tude is terrifying. I say “in his poetry”, for in life this 
was not quite so. There were people who respected 
and supported him, he had soul-mates both inside 
and outside the Mordovian concentration camps  
[3, p. 208]. But in the poetry Stus is almost complete-
ly alone. References to friends are rare and very 
brief. Apart from them, the poet’s sole companion 
is solitude: “Stillness as a scourge, has surround-
ed space” (Bezhominnia mov bych, obkialo prostir), 
“We are like inverted mirrors; they reflect nothing 
but our own souls” (My nibyto oberneni svichaddia –  
iedynovlasnu dushu svitlymo). Solitude is not only 
a fact of poetic life, but a regimen it consciously ex-
acts: “Grief trusts only solitude” (Hore viryt’ til’ky 
samoti), as well as a pragmatic rule for the conduct 
of life: “Stop at a distance. Do not come another step. 
For distance is the test of the heart and the phantas-
magoric delirium of the soul” (Na vidstani spynys’. 
Ni na krok ne zblyzhuisia. Bo vidstan’ – ispyt sert-
sia і feierychne maryvo dushi).

One might imagine that solitude, actual and in-
voked, could have resulted from a reluctance to men-
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tion friends and like-minded people, just in case the 
poems were seized by the secret police. But this is 
surely not the complete explanation. What is much 
more convincing is that Stus’ solitude includes a 
small cluster of friends and like thinkers: that his sol-
itude is collective. For even as a group they remain 
alone in this world, on this “road of fate, this road of 
pain” (doroha doli, doroha boliu). This is not by any 
means to deny that in some poems, especially those 
dating from the Kolyma exile, loneliness is complete-
ly private. But in all those poems which are more 
than pages from a prison diary – solitude is not only 
a personal, but also a shared experience. At the same 
time, this solitude is part of the universal human con-
dition, even a philosophical category. This becomes 
quite clear in such contexts: “Both doubled stars and 
a doubled moon wander through the heavens, in dou-
bled motion we are centers of tensions of the heart. In 
sleepy flight a small assemblage ascends in the air, 
And fixedly stares at the death that is flying in wait” 
(I zori podviini, i misiats podviinyi blukaie, podviino-
ho rukhu my tsentry sertsevykh natuh, u sonnomu 
leti male tovarystvo shyriaie, i pylno vdyvliaietsia v 
smert, shcho chyhaie dovkruh). “We”instead of “I” can 
be interpreted here as a group of the like-minded, or 
as mankind. Pay attention to another example: “Di-
vine yourself within the fumes of wills in conflict, and 
choose, while we still have fate, the true vale of tongue-
less tears” (Zbahny sebe u chadi riznovollia i obery, 
dopoky nasha dolia, pravdyvyi padil beziazykykh 
sliz).The imperative mood here, again, may be ad-
dressed to the poet himself, or to mankind in general. 

Solitude in Stus’poems is not the record of one 
specific individual prisoner. It is both the existen-
tialist motif of the human being, as cast into the 
world independent of choice or desire, and an ex-
pression of almost childlike helplessness in the 
face of this wide and incomprehensible world: “The 
world emerges from an egg. A furry chick, yellow as 
sorrow, rushes to search for its sisters, its mother, 
the millet, the grief” (Z yaiechka vyide svit. Kurch-
atko volokhate, zhovtave, nache zhal, yak kynetsia 
shukaty, a sestry de, a maty, a proso, a pechal).

In his memoirs on Stus, M. Kheifetz speaks of the 
poet’s profound interest in existentialist philosophy: 
the notion of man as banished into the world does 
not exclude but, on the contrary, demands human 
action. This is true of Stus, whose awareness of his 
mission sets him above the circumstances and condi-
tions of his life and the limitations of place: “My spir-
it lifts me above this prison wall, above this sorrow, 
above the bell tower of St. Sophia” (Nad tsei tiurem-
nyi mur, nad tsiu zhuru i nad Sofiivsku dzvinytsiu 
znosyt mene mii dukh). In this context it is appro-
priate to mention the words of W. Zyla concerning 
V. Stus: “Despite the horrendous obstacles placed 
in the poet’s way …his spirit can rise above phys-
ical and political enslavement. It expresses an un-
quenchable sense of individual honor and glory” [6].

In some poems, the poet is as if possessed by the 
awareness of his mission so much, that he forgets 
the poeticity of his world view, does not clothe his 
expression in images, and even becomes declarative-
ly prophetic: “Through a hundred doubts I go to you, 
the goodness and truth of the age. Through a hun-
dred disappointments. Astonishment casts a spell: 
do not stop, go on. The path is right. You are its pre-
cursor” (Kriz sotni sumniviv ya ydu do tebe, dobro i 

pravdo viku. Cherez sto znevir. I vrochyt podyv: ne 
spyniaisia, ydy. To – shliakh pravdyvyi. Ty – yoho 
predtecha). But much more frequently this aware-
ness finds its own, essentially Stusian, expression, 
and at such times it does not resound with prophetic 
ecstasy but attires itself in original and restrained 
images. On his “frenzied paths” (doroha nesam-
ovytykh) the poet finds God, and in God –the reali-
zation of his mission: “The road that steals beyond 
the mountain pass is wrapped in the dimness of 
memory. But You, You abide like the Bridal-Spirit, 
trembling like a Flame-Tear and growing rosy like 
a petal on shackles. This is, this is, what you lived 
for, what you came into this world for, rising to your 
feet, falling head over heels to refresh yourself” (Doro-
ha ta okradna shcho za pereval, uhornulas morokom 
pamiati. Ale Ty, Ty – probuvaiesh, yak Divych-Dukh, 
i tremtysh, nache Spalakh-Sloza, yak peliustka na 
kaidanakh – rozheviiesh. Tse i ye, tse i ye, zadlia cho-
ho zhyv, zadlia choho pobachyv svit, dovho zvodyv-
sia, shkerebert padav, shchob osvizhytys). The new-
ly-hatched chicken, cast into the world and doomed 
to “death-existence and life-death” (smerteisnuvan-
nia, zhyttiesmert’), finds its vocation in being the 
pink petal on the chains that bind humanity. This 
petal neutralizes the chains, exposes their power-
lessness, opens the “age of new sight” (doba prozrin’), 
creates poetry and poeticizes the world.

Stus’ life and works are closely interconnected; 
they harmonize with one another in a unique way. 
Both are honest, and this, to use Mykola Zerov’s 
words, in our “ignoble and avaricious times” (pidli 
і skupi chasy), is a great deal. But there is a signif-
icant difference between them. In life, Stus never 
yielded to the enemy and never expressed doubts. 
Such rectitude exacted a high physical and psycho-
logical toll for it was fraught with spiritual conflicts. 
Much of Stus’ poetry reflects not so much decisions 
as the inner dialogues with the angels who gave him 
the insight to stay his course and with the devils of 
temptation, with “those inner voices which consti-
tute the inner essence of the spiritual life of every 
human being” [5, p. 332] and is not particular to the 
life of a prisoner of an inhuman political system.

Stus’prison poetry is human and humane 
throughout: it is full of exaltations and depressions, 
despair and bursts of joy, maledictions and absolu-
tions, cries of pain and the grinding of gritted teeth, 
cowerings within the self and revelations of the 
world’s infinitude. We face a human being, not a 
“living torch”. Loyalty to the inner truth and open-
ness in the declaration of one’s flaws and triumphs 
do not, in themselves, make poetry. However, they 
are a prerequisite of poetic creativity. Without them 
one can make rhetoric, or a rhymed pamphlet, but 
not true poetry. Naturally, in his progress towards 
death on Golgotha, a progress propelled by develop-
ment towards a kamikaze complex and inspired by 
the realization of his noble and definitive mission 
in life, Stus could not have many companions or 
even people who understood him. Like many poets 
before him, Stus had to discover what everyone dis-
covers for himself: the paltriness that exists along-
side mankind’s nobility. He found that people, as 
a rule, “are not noble enough for their own cruci-
fixion” (mali dlia vlasnoho rozpiattia). Stus knows 
this, but discovers it afresh. Here, doubtless, is one 
of the keys to his loneliness.
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There is bitter irony in the fact that prison 

poetry has undergone a scarcely credible refine-
ment. In place of stereotyped allegorical images of 
Hrabovs’kyi, in Stus’ works we move among images 
of great emotional tension and unsurpassed origi-
nality. Even more importantly, from the groans of 
a tortured body and spirit, we have moved on to 
a philosophy, which far transcends the boundaries 
of the biographical and the political. Such of Stus’ 
poems as “Reading Iasunari Kavabata (Za chytan-
niam Iasunari Kavabati) or “She Lies like Crum-
pled Water” (Vona lezhyt’, iak zibhana voda), may 
occupy an honorable place alongside the best of the 
world’s lyrics of our day. They burst through the 
boundaries of the history of prison literature and 

Ukrainian literature; they belong to the literature 
of the world.

Conclusions. Contemporary Ukrainian culture 
is unthinkable without the presence of Vasyl’ Stus 
in its literary canon, its historical background and 
more generally in its collective thought. In our arti-
cle we haven’t fully succeeded in grasping the inner 
world of a poet in its totality. Our analysis of Stus’ 
poetry is not exhaustive and complete. But we hope 
that it contributes to understanding of some aspects 
of his poetic creativity. Investigating into Stus’ pris-
on writings, we have paid close attention to the in-
tellectual sources of poet’s works and have explored 
the profound impact that confinement had on his im-
ages, themes, motifs and philosophical implications.
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню походження наукового стилю. У даній роботі простежено 
хронологічний процес формування наукового стилю; проаналізовано сучасний науковий стиль україн-
ської мови з метою встановлення функціонування назв графем як окремого явища та в складі абревіатур 
та номенів. Крім того простежено лінгвокреативність науковців, що спрямована на моделювання нових 
смислів, образів із залученням назв графем та похідних від них. До речі, проаналізовано також у статті 
наукові тексти з метою встановлення функціонування усталених виразів у науковому стилі, складниками 
яких є назви літер.
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Summary. The article defines the peculiarities of the scientific style and its historical development to the 
present stage. The thesis is aimed to determine the place and role of the graphic symbols in the formation of 
the scientific style of modern Ukrainian, to identify the main areas of application of graphic symbols of the 
Ukrainian language in the scientific style. Besides, the formation and development of the scientific style has 
been analyzed. So its chronological process has been traced. The modern Ukrainian scientific style has been 
analyzed to establish the operation of graphemes as a separate phenomenon and as part of abbreviation or no-
menclature; the regularities of the use of graph names in the modern Ukrainian scientific discourse have been 
clarified. The article also mentions that the scientific style is characterized by peculiar features (e.g. a logic plot 
of the scientific information), which is caused by strict requirements to follow certain norms. It is also known 
that this style has distinct nominal expressions. It is due to the fact that linguistic techniques of the scientific 
style include different terms from different fields, which are expressed by nouns or other substantivized parts 
of speech. The sententences that are commonly used in this style have an elaborate construction. It helps to 
express complicated thoughts. The syntax of the scientific style is known to be bookish and it is characterized 
by complete, extended or complex sentences. The scientific style has also to do with emotional lexical units 
especially in social and political articles. So, demand for emotional and expressive connotation of the scientific 
language has increased sharply as a result of author’s personal treatment of an object he analyzes. Authors 
keen to exspress their impressions they get from the process of analyzing. Besides, in the scientific text we 
often come across abstract lexical units as scientists prefer using notions to images. Commonly used words 
bear only one of their meanings in the scientific texts. The object of the research is a system of graphic signs of 
Ukrainian linguoculture (alphabet, letters), which are used in the modern Ukrainian scientific style, etc.
Keywords: modern Ukrainian style, graphical system, grapheme, letter, abbreviation, nomenclature.

Постановка проблеми. Більшість мовоз-
навців уважають, що сучасний науковий 

стиль виник у період розквіту науки, культури 
і мистецтва, а саме в кінці ХVІ ст. – на поч. ХVІІ ст.  
Причиною виникнення нового жанру послугу-
вала поява різноманітних наукових праць ба-
гатьох відомих діячів, зокрема Іоанна Екзарха, 
М. Смотрицького, П. Могили, І. Дамаскина. Їхні 
твори зреалізували можливість виділити науко-
вий стиль серед інших стилів української мови  
[26, c. 620]. Відомо, що науковий стиль української 
мови має добру дослідницьку традицію, однак осо-
бливості використання графічних одиниць у на-
уковому стилі мовознавці спеціально не вивчали, 
що і зумовлює актуальність цієї розвідки.

Метою даного дослідження є простежити про-
цес становлення наукового стилю та охарактери-
зувати специфіку використання одиниць графіч-
ної системи в науковому стилі української мови.

Аналіз останніх досліджень і пубілкацій. 
Так, науковий стиль обслуговує сферу науки. 
До речі, завдяки цьому стилю здійснюється по-
відомлення про результати наукових дослід-
жень, обгрунтування гіпотез, пояснення явищ 

чи опис теорій. Цей стиль відрізняється таки-
ми ознаками, як понятійність, предметність, 
об’єктивність, логічна послідовність, узагальне-
ність та аргументованість [2, с. 13]. П. Селігей 
усебічно схарактеризував особливості наукового 
стилю (дискурсу), указавши на його зміни щодо 
можливостей застосування образних мовних за-
собів, орнаменталіки та ін. [Див.: 32]. Зазначене 
мотивоване актуалізацією ідеї щодо становлення 
факту нейтралізації чітко окреслених стильових 
параметрів, стирання меж між ними, що спону-
кає до актуалізації поняття дискурс.

Відомо, що в 16-18 ст. сформувались такі на-
укові напрями, як природничо-науковий, іс-
торіографічний та граматичний. Наприклад, 
ланетники, місячники (довідники), календарі, 
господарські порадники відрізнялись між со-
бою способом подачі матеріалу, суттю та будо-
вою. Медична література спершу була заборо-
нена, проте у ХVІІІ ст. переклади чи рукописи 
медичного змісту стали популярними у зв’язку 
з підвищенням інтересу до потреб простолюдина 
та народної мови [26, c. 622]. О. Пономарів слуш-
но зауважує, що науковому стилю притаманний 
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логічний виклад наукової інформації, що спри-
чинено суворими вимогами в дотриманні норм. 
Мовознавець звертає увагу й на те, що цей стиль 
має виразно іменний характер висловлювання. 
Це пояснюється тим, що до мовних засобів науко-
вого стилю належать терміни із різних галузей 
знання, що переважно виступають іменниками 
чи іншими субстантивованими частинами мови. 
Крім того, у науковому тексті часто зустрічаєть-
ся абстрактна лексика, адже науковці вживають 
поняття, а не образи. До речі, у такому тексті за-
гальновживані слова вживають лише в одному 
з їхніх значень [27, с. 9].

Науковому стилю характерно: вживання паси-
ву (адже непотрібно при описі механізму,структури 
чи процесу вказувати виконавця дії), а також 
неособових форм дієслова; вживання форм те-
перішнього часу дієслова з позачасовим значен-
ням, що характеризують досліджувані явища; 
частіше вживання дієслова недоконаного виду; 
вживання коротких прикметників; щодо катего-
рії особи, то займенник ми є більш прийнятним, 
адже “створює атмосферу авторської скромності 
та об'єктивності”, а також прийнято вживати не-
визначено-особові і безособові речення замість за-
йменників я, ми. [15, с. 40].

А ще до мовних засобів наукового стилю від-
носять цитати, наукову фразеологію, посилання, 
стандартні звороти, вставні, вставлені конструк-
ції та ін. [2, с. 13].

До речі, речення наукового тексту вирізня-
ються чітко організованою будовою, що сприяє 
висловлюванню складної думки. Зауважимо, 
що синтаксис наукового стилю носить книжний 
характер, якому притаманні повні та складно-
підрядні речення (особливо з причиновим та на-
слідковим зв’язком). Щодо емоційної лексики, 
то вона може зустрітись у суспільно-політичних 
текстах. [27, с. 9–10]. 

Проте, існує думка, що емоційне та експресив-
не забарвлення наукової мови виникає внаслідок 
“особливостей сприйняття об’єкта дослідження 
самим автором, який прагне передати не лише 
чисто інформативний зміст, але і враження, отри-
мане при спостереженні” [29, c. 47–49; 40, с. 161].

Зазначимо, що науковий стиль активно функ-
ціонує в різних формах ви-раження наукової 
думки. А це дає змогу його класифікувати на такі 
підстилі: власне науковий, науково-навчальний, 
науково-популярний та науково-публіцистич-
ний. До речі, деякі науковці відносять до цієї 
класифкації ще 2 підстилі, а саме – науково-ме-
тодичний та виробничо-технічний (А. Дем’янюк).

Хоча всі підстилі мають спільні номінативно-
виражальні засоби, проте кожен із них вирізняєть-
ся і специфічними ознаками. Наприклад, власне 
науковий текст репрезентує інформацію, спрямо-
вану для фахівців певної галузі знань [38, с. 50].

До цього стилю мовознавці відносять такі жан-
ри, як стаття, монографія, дисертація, доповідь, ви-
ступ, патент, енциклопедія, термінологічний слов-
ник-довідник, технічне завдання та ін. [2, с. 14].

М. Кожина зазначає, що кожний різновид нау-
кового тексту сформувався внаслідок складної вза-
ємодії стилетворчих чинників. До таких чинників 
науковець відносить спосіб викладу матеріалу, 
конкретність або абстрактність змісту, стислість 
або розгорнутість викладу, рівень узагальнення, 

мета і завдання інтелектуальної інформації. На її 
думку, опис, розповідь та роздум є трьома основ-
ними способами подачі наукового тексту. Отже, 
опис – це різнобічна систематична характеристи-
ка предмета мови, його особливостей, ознак, скла-
ду тощо. Розповідь, у свою чергу, повідомляє про 
процеси дослідження, результати наукового про-
цесу, діахронію та синхронію історичних науко-
вих відкриттів та ін. А роздум передає інформа-
цію про доказ певного положення теорії або думки 
за допомогою логічно викладеного повідомлення. 
У роздумі основним є судження та висновки. До-
слідниця також зауважує, що способу викладу 
роздуму притаманний узагальнений тип змісту, 
який забезпечується підбором мовних засобів на 
всіх текстових рівнях і “полягає в оцінці певних 
положень та відстоюванні своєї точки зору, що 
безпосередньо пов’язано з категоріями оцінності 
і засобами їх вираження” [40, с. 156–157].

Н. Гречихіна, досліджуючи феномен науково-
навчального тексту, висновкує, що продуктом на-
уково-навчального стилю виступає сааме науко-
во-навчальний текст в усній або писемній формі. 
Такий текст передає пізнавальну наукову інфор-
мацію, притаманним якій є загальнонауковість 
та фаховість. Мета такого тексту реалізується в до-
ступному представленні наукового знання з пев-
ної теми. Тому, прикметно, що до найважливіших 
ознак такого тексту відносять тематичність, тер-
мінологічність та вторинність. Автор також заува-
жує, що до категорій науково-навчального тексту 
належать: інформативність, оцінність, інтертек-
стуальність, зв’язність і членованість. Для нього 
також характерний “тісний зв’язок композицій-
ного членування зі змістом”, тобто “композицій-
на послідовність компонентів змісту”, серед яких 
найважливішим блок “дефініція та її коментар”, 
що виділяє найважливішу інформацію “для усві-
домлення комунікативної настанови цього типу 
тексту”. Також науковець додає, що структура на-
уково-навчального тексту може одночасно дослі-
джуватись у когнітивному, мовному, культурному 
та соціальному аспектах [7, с. 75].

Науково-популярна література містить ін-
формацію про нові досягнення у сфері науки 
і техніки. Ознайомлення і поступове втілення їх 
у життя залежить від засобів і способів поширен-
ня цієї інформації. Одним із джерел поширення 
є засоби масової комунікації (телебачення, радіо, 
преса). Інформація може бути подана в усному 
чи письмовому вигляді [3, с. 50–51].

До науково-популярного тексту відноситься 
науково-популярне повідомлення, розраховане 
на масового читача чи слухача-неспеціаліста, 
тобто «повідомлення про досягнення науки, по-
дане вченими у доступній формі». Науково-по-
пулярний текст на відміну від власне науково-
го не претендує на вичерпний виклад наукових 
проблем і гіпотез. Мета і завдання науково-по-
пулярного повідомлення полягають в тому, щоб 
доступно донести до читача наукові факти. На-
уково-популярний текст відрізняється від власне 
наукового тим, що він хоч і зберігає частково на-
укову термінологію, однак при цьому більш, ніж 
всі інші типи наукових текстів використовує емо-
ційно оцінні засоби. Він більш наочний, більш 
емоційний, більш доступний, що і приваблює чи-
тача-нефахівця. [3, с. 50–51].
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А. Коваль зауважує, що науковому стилю при-

таманний логічний виклад наукової інформації, 
спричинений суворими вимогами в дотриманні 
норм, а стандартність мовних форм, відповідні 
кліше характерні для наукового стилю. Незва-
жаючи на те, що існує писемний й усний варі-
анти цього стилю, в українській лінгвокультурі 
домінує писемний, репрезентований готовими 
бланками ділових паперів. Це, зрозуміло, перед-
бачає сувору й чітку організацію фрази (пункти, 
параграфи) та повну відсутність індивідуальних 
авторських рис [17, с. 7–8]. Для становлення цьо-
го стилю важливе значення насамперед має роз-
виток лінгвографії, графіки зокрема, оскільки 
в системі різновидів наукового стилю і в системі 
його жанрів є відповідна традиція використання 
літер алфавіту й інших графічних знаків, які ви-
конують низку визначених функцій. Насамперед 
графічні знаки використовують для рубрикації 
розділів, виокремлення підпунктів і под. Існує пе-
релік функції графічних знаків для оформлення 
нау-кових й офіційно-ділових текстів усіх жанрів 
і підстилів, напр., великі та малі літери (в алфа-
вітному порядку) беруть участь у рубрикації. 

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
ні існує традиційна та нова системи нумерації. 
Традиційна складається з римських й арабських 
цифр, великих і малих букв: А. Б. В. Г. і под.; 
а) б) в) г) та ін. [4,с. 52–53]. У процесі нумера-
ції великими літерами після них уживають роз-
діловий знак «крапка», а після малих літер –  
«дужка». Зрозуміло, що після крапок рубрики по-
чинаються з великої літери, а після дужок – із 
малої. Проте дуже часто такі норми використан-
ня пунктуаційних знаків та написання першої 
літери рубрик порушуються.

Мають місце чіткі вимоги до використання 
системи графем під час оформлення дисертацій 
й авторефератів, напр.: з малої літери друкують 
заголовки й підзаголовки параграфів, підрозді-
лів, хоча перша літера в цьому разі має бути ве-
лика. Велику літеру вживають на позначення 
додатка («Додаток А»). Літери Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, 
не беруть участі в нумеруванні додатків та ін.

Наведемо зразки використання великих і ма-
лих літер алфавіту у функції позначення кон-
кретних об'єктів, що поширена в різних підви-
дах наукового стилю, зокрема в академічному, 
навчально-науковому, методичному та науко-
во-популярному, і яка проектується як на при-
родничий підстиль наукового стилю, так і на 
гуманітарний, напр.: На рис. 2 показані основні 
складові соковижималок з напівавтоматич-
ним скиданням мезги: а – корпус з приводом, 
б – нижня кришка, в – сито, г – верхня кришка, 
д – платформа-хрестовина, е – диск-терка, є – 
лоток, ж – штовхач [6, с. 258]; Відповідно до ст. 
392 ЦК України, визнання права власності, як 
спосіб захисту права спільної власності в судо-
вому порядку, застосовується у випадках, коли 
його право оспорюється або не визнається ін-
шою особою, а також у разі втрати документа, 
який засвідчує його право власності. Тобто, цей 
спосіб захисту може застосовуватись лише за-
конними власниками, що випливає з положення 
ст. 392 ЦК України, коли їх статус власника 
ставиться під сумнів третьою особою, зокрема 
співвласником, або ж коли він втрачає доку-

мент, що підтверджує його право власності на 
частку у спільному майні Приклад 1: А. звер-
нулась до суду з позовом до Б., В., Г., Д. в особі Г. 
за участю третіх осіб – Реєстраційної служби 
Головного управління юстиції в м. Києві, Служ-
би у справах дітей Подільської районної у м. Ки-
єві державної адміністрації про визнання права 
власності на частину квартири. Позовні вимо-
ги обґрунтовані тим, що А. перебувала в зареє-
строваному шлюбі із Е. Від шлюбу, подружжя 
мало двоє дітей: сина – Б. та дочку – В. Під час 
перебування у шлюбі А. та Е. за спільні сімей-
ні кошти придбали квартиру за адресою Є. Пра-
во власності на спільну квартиру за взаємною 
згодою подружжя було оформлено на чоловіка 
Е. У 1998 році шлюб між А. та Е. було розі-
рвано. Після розірвання шлюбу Е. уклав шлюб із 
Г., від якого народилася дитина Д. У 2008 році 
Е. помер. Після смерті Е. його діти та остан-
ня дружина звернулися до нотаріуса із заявами 
про прийняття спадщини. До спадкового майна 
померлого було включено у тому числі кварти-
ру за адресою Є. Позовні вимоги суд задоволь-
нив повністю та визнав право власності А. на 
½ частину квартири… [21, с. 67–68].

Власне абетка, алфавіт як відповідна систе-
ма буквених знаків також має в науковому стилі 
особливу функцію, про що йдеться, напр., в па-
раграфі про визначення джерел науково-попу-
лярної літератури [39, с. 3–9], що омовлено уста-
леним виразом за принципом алфавітного 
порядку, тобто «за системним принципом із 
використанням алфавіту» (напр.: Згідно з прин-
ципом алфавітного порядку перший том за-
вершується статтею, у якій проаналізовано 
маловідомі біографічні та наукові здобутки 
французького правознавця, відомого фахівця з 
міжнародного права Р.-Ж. Дюпуї [24, с. 25]).

Разом із тим у науковому стилі поширені уста-
лені вирази книжного характеру, у складі яких 
слова азбука чи алфавіт (альфабет), буква чи 
їхні похідні або назви першої літери кирилиці – 
аз, а також літер латиниці, що увійшли до скла-
ду фразеологізмів – від альфи до омеги і под., які 
активно модифікуються, використовуються в ін-
дивідуально-авторському мовленні вчених, ак-
туалізуються у функції прецедентних одиниць: 
вони можуть бути залучені до цитат, висловів 
відомих науковців, набуваючи «подвійної» пре-
цедентності, особливої виразності. Крім того, за-
значені одиниці активно використовують у нау-
ковому тексті для моделювання системи смислів, 
у складі емоційно-образних засобів. Наголосимо, 
що це характерно насамперед для гуманітар-
ного підстилю. Наведемо низку прикладів, що 
ілюструють цю модифікацію: азбучна істина – 
«загальновідома інформація» [35, с. 67] (Сьогод-
ні азбучна істина – зміна культурних орієн-
тирів у 60–70-х роках минулого століття від 
плавильного горщика на постмодерністський 
хаосмос, а далі – на мультикультурну мозаїку 
[9, с. 575]; Такі вимоги як віротерпимість, …, 
зрівняння всіх перед законом і оподаткуван-
ням, про що писали в своїх книгах просвітники, 
з часом стали азбучною істиною для дер-
жавних діячів. … здійснили їх на практиці 
представники абсолютної монархії. В цьому 
сенсі деспоти другої половини XVIII ст. воісти-
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ну були освіченими» [14, с. 45–50]), а також нові 
(модифіковані) вирази, як напр., азбучна ідея 
права – «найпростіші правові цінності» (Звідси, 
зокрема, випливає необхідність відродження 
в українському правознавстві «азбучної для 
європейців» ідеї права та дещо підзабутої 
концепції вітчизняного філософа, правника, 
одного з творців вітчизняної концепції право-
вої держави Б.О. Кістяківського (1868–1920) 
про «надзаконне», природне або «розумне» і «му-
дре», «софійне» право [10, с. 23–24]); починати 
з азів – «від елементарних понять» (Тому викла-
дачеві вузу доводиться починати практично 
з азів мовної підготовки, замість того щоб 
освіжити інформацію, уже закладену у студен-
та на шкільних заняттях [1, с. 428]) та моди-
фіковане – знання азів, тобто «наявність еле-
ментарних (початкових) знань» (напр.: Процеси 
становлення громадянської активності в сі-
мейному вихованні залежать від знання бать-
ками азів педагогіки, умінь, навичок та досвіду 
роботи з дітьми [16, с. 274]) чи володіти аза-
ми (не володіти азами) – «мати (чи не мати) 
початкові знання» (Нині вже важко знайти 
учня, який, починаючи вивчати Інформатику 
в школі, не володів би азами комп'ютерної 
грамотності, а деякі з них володіють навичка-
ми професійної роботи з окремими програмни-
ми засобами [30, с. 3–7]); починати з мовоз-
навчих азів – «починати з елементарних знань 
у галузі мовознавства» (Центром дослідження 
є слово як одиниця лексико-семантичної сис-
теми й основні семантичні процеси в лексиці 
української мови. Вводячи читача (а книга роз-
рахована на викладачів, студентів-філологів 
і вчителів, що й зумовило її концептуально-
змістовий формат) у контекст наукового ви-
кладу питання, автор починає з мовознав-
чих азів, зокрема з дефініцій таких важливих 
понять, як слово, лексична система, лексичне 
значення слова, презентуючи при цьому варі-
анти визначень, підходів, поглядів, що свідчить 
про авторську інтенцію акцентувати різно-
векторність дослідницьких візій щодо поданої 
проблеми [22, с. 134]; вираз починати із самі-
сіньких азів модифікується з використанням 
займенника в зменшувально-пестливій формі, 
що не характерне для наукового стилю, однак 
вербалізує категорію інтимізації, що є типовим 
для лінгвокультури українців (напр., Зокрема, 
в числі за 20 липня 1918 р. він [М. Галін] зау-
важував, що «у загальній роботі національного 
відродження на нашу долю, як фахівців, при-
падає обов'язок пересадити медицину на націо-
нальний ґрунт. Для осягнення цієї мети маємо 
починати з самісіньких азів і в першу чергу 
взятись до укладання медичної термінології» 
[31, с. 381]; управлінський алфавіт – «основи 
управління» (напр., Oпираючись на специфіку 
діяльності авіатранспортних підприємств, ав-
тори обрали більш розгорнуте визначення мар-
кетингу. Маркетинг як система, що включає 
певний набір взаємообумовлених елементів, – 
це свого роду «управлінський алфавіт», у яко-
му важливі всі букви від А до Я [20, с. 209]; до 
алфавітного зводу – «до узагальнення» (напр.: 
За метою використання діапазон енциклопедій 
сягає від видань з короткими довідками до ал-

фавітного зводу белетризованих есе Енцикло-
педії [39, с. 3–9]); альфа і омега чогось – «по-
чаток і кінець» [37, с. 14] (Саме тому необхідно 
погодитися з А.Ф. Зелінським, який стверджує, 
що особистість злочинця – альфа і омега кри-
мінальної психології, її наріжний камінь 
[28, с. 41]); У свій час влучно сказав про це ви-
датний російський географ М. Баранський. Він 
підкреслював значення географічної карти, 
наголошував, що: «карта – це альфа і оме-
га (тобто, початок і кінець) географії» 
[25, с. 123]); дух і буква закону – «суть та фор-
мальне значення закону» (напр.: Проблеми за-
стосування «духу» і «букви» Закону України 
«Про усунення негативних наслідків та недопу-
щення переслідування та покарання осіб з приво-
ду подій, які мали місце під час проведення мир-
них зібрань»: погляд законодавця [18, с. 16–19])  
чи усічений варіант цього вислову – буква за-
кону (напр., Буква закону – це тільки схема, 
контур забезпечуваної ним [правом] поведінки, 
її збірний образ [8, с. 11], модифікований розши-
рений варіант – на основі духу і букви закону. 
У науковому тексті можемо простежувати на-
віть мовну гру з виокремленим виразом, порівн.: 
Очевидно, на передній план висувається пробле-
ма, як слід тлумачити норми права: на осно-
ві «букви» чи «духу», і чи варто звертатися 
лише до суворого розуміння слів, які складають 
тексти, чи займатися з'ясуванням їх глибин-
ного смислу, в тому числі в контексті думок 
автора текстів. Ще з часів Давнього Риму був 
відомий один з основоположних принципів, що 
знання полягає не в тому, щоб триматися за 
їх букву, а в тому, щоб розуміти їх смисл і зна-
чення. У літературі наголошується, що якщо 
безперечно слідувати тільки «букві» закону, 
то можна створити порядки, які суперечать 
волі правотворчого органу. Наприклад, С. Пу-
фендорф (1632–1694) нагадував, що свого часу 
у Болоньї був виданий закон, який приписував 
карати з найбільшою суворістю всякого, хто 
почне проливати кров на вулицях. Трапилося 
так, що один з городян впав на вулиці в нападі 
хвороби. Лікар, що проходив повз, для врятуван-
ня життя пацієнта вимушений був зробити 
кровопускання. Дотримання букви закону 
вимагало суворого покарання лікаря. Про-
те оскільки смисл закону розійшовся з формою 
його буквальної інтерпретації, лікаря від 
відповідальності було звільнено [36, с. 50].

Поширеними в науковому дискурсі є слова, 
похідні від лексеми буква – іменники, прикмет-
ники чи прислівники (буквалізм, буквальний, 
буквально). Простежуємо навіть оказіональне 
утворення – моделювання простої форми най-
вищого ступеня порівняння від відносного при-
кметника буквальний, порушення мовної норми, 
що не характерне загалом для наукового стилю, 
напр.: «Адже талант є специфічною, а геній – 
усезагальною здібністю», – слушно стверджував 
Ґеорґ Вільгельм Фрідріх Ґеґель. З огляду на це, 
Франко – геній у найбуквальнішому і найточ-
нішому сенсі цього слова [33, с. 9].

Популярним у науковому дискурсі є й книж-
ний фразеологізм розставити крапки над 
«і» та його модифікації (напр., Проте питання 
конотативної полісемії аугментативів на-
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стільки складне й неоднозначне, що всі крап-
ки над «і» може розставити лише конкрет-
на мовленнєва ситуація, її мета та завдання. 
Реалізація конотативної семантики продик-
тована намірами комунікації, що створює 
умови для різноманітних асоціацій [19, с. 145]; 
Мета структури «текст у тексті» – допомог-
ти зрозуміти сенс та форму цілого твору че-
рез епізод, що є його стислим викладом. У п'єсі  
Б.-М. Кольтеса цей прийом допомагає роз-
ставити крапки над «і» [11, с. 110–119]).

Як і в інших стилях мовлення, наявне вжи-
вання великої літери з метою надання загаль-
ній назві статусу власної, зокрема при цьо-
му омовлюється й сам процес, напр.: Заповіт  
Ю. Тарнавського – заперечення культу й пози 
Поета, автор знову звертається до мотивів, 
що звучать ще в його дебютній збірці Життя в 
місті: «я не поет, бо слова мої грубі, як поліна», 
а Богдан Рубчак створює в поетичних текстах 
протилежного персонажа. Григорій Грабович 
слушно характеризує поезію Рубчака як багату 
«на пози, жести та свідомий екзотизм. На від-
міну від поета у звичайному житті, там за-
вжди присутній Поет». Юрій Тарнавський 
відмовляється від звання «Поета з великої 
літери», як і від конструктивного діалогу з 
класиками [12, с. 231].

У науковому стилі актуалізовано прийом се-
мантизації великих літер як початкових букв 
відповідних ключових слів контексту, тобто важ-
ливих для мовлення слів, що вилучені із загаль-
новідомого контексту; літер, що, очевидно, стали 
прецедентними, оскільки за ними легко пізна-
ються значущі для контексту слова. Зокрема в 
наведеній нижче ілюстрації йдеться про слова, 
що зазвичай репрезентуються німецькою мовою, 
але мовна гра актуалізує їх літерами кирилиці. 
Ідеться про те, що, на думку представників ан-
тифеміністичного руху, повинно бути предме-
том захоплення жінки – Küche (кухня), Kinder 
(діти) і Kirche (церква). Kinder, Küche, Kirche 
або «три К» – усталений німецькомовний ви-
слів, у якому прихована гендерна дискримінація 
жінок. Так, жінка мала займатись тільки вихо-
ванням дітей, готуванням їжі та відвідуванням 
церкви. Припускають, що цей вислів належить 
останньому німецькому кайзеру Вільгельму II 
або його дружині Августі-Вікторії [41]. Простежу-
ємо своєрідну алюзію, напр.: Іван Франко став 
інтелектуальним провідником феміністичних 
ідей, вивів українське жіноцтво за межі сум-
нозвісних «трьох К(а)», спрямувавши його до 
«високої цілі…» [5, с. 235]. 

У цьому стилі спостерігається функціювання 
слів чи виразів, написаних кирилицею й латини-
цею, що простежується в одному контексті. Такі 
слова і вирази не потребують перекладу, напр.: 
Як писав про «освічених монархів» відомий ро-
сійський дослідник історії Австрії Павло Пав-
лович Митрофанов, «…Raison d’état (державні 
інтереси – франц.) повністю керувало їхніми 
політичними діями… Вони брали на практиці 
від філософії те, що збігалося з реальними дер-
жавними потребами…» [14, с. 45–50]).

Розроблені й відповідні правила вживання 
розділових знаків1 у регламентованих наукових 
текстах, дисертаційних дослідженнях та ін. 

У сучасних наукових текстах простежуємо 
специфічне омовлення пунктуаційних знаків з 
прагматичною метою, для створення відповідних 
смислів, напр., номінації крапка, три крапки 
використовують для моделювання образів, що не 
характерне для наукового стилю мовлення зага-
лом і раніше не допускалося в науковому дискурсі. 
Актуалізація цього явища пов'язана, очевидно, з 
впливом на розвиток наукового мовлення постмо-
дернізму, про що пише Т. Монахова [23, с. 245],  
напр.: Тут так і проситься крапка. Але її 
чомусь не буде. А буде три крапки [13, с. 151]. 

У науковому й офіційно-діловому стилях ак-
тивно вживаються номени та абревіатури, утво-
рені від назв літер кирилиці та латиниці, про що 
йшлося в другому розділі цієї праці.

Дослідники зауважують, що абревіатури, які 
трапляються в законодавчих документах, загаль-
ноприйняті в певних жанрах юридичного підсти-
лю: законах, кодексах, статутах, наказах тощо. 
Крім того, виокремлюють загальноприйняті ско-
рочення законодавчих документів: а) назви сві-
тових об'єднань, державних установ, міністерств, 
управлінь, банків та ін.: СОТ – Світова організа-
ція торгівлі, МОН України – Міністерство осві-
ти і науки України, ОДПУ – Об'єднане державне 
політичне управління, СЄМС – Східноєвропей-
ське молодіжне співробітництво та ін.; б) назви 
підприємств різних форм власності: Укртранс-
нафта, Укрхімтрансаміак, Єврокрим, Будекспо, 
Будекспорт тощо; в) назви часто повторюваних 
різних типів організацій і підприємств: ВАТ – від-
крите акціонерне товариство, ТОВ – товари-
ство з обмеженою відповідальністю, СП – спіль-
не підприємство, ЗАТ – закрите акціонерне 
товариство, ТОП – торговельно-обслуговуюче 
підприємство, КВТП – колективне виробничо-
торговельне підприємство та ін. Абревіатури, що 
часто вживаються в текстах міжнародних догово-
рів, угод, меморандумів, конвенцій, заяв та ін., но-

1 Крапку ставлять: 1) між двома або більше реченнями заголовка. У кінці заголовка, що надрукований у підбір до 
тексту, теж ставиться крапка; 2) між номером розділу і порядковим номером підрозділу; 3) у кінці номера підрозділу; 4) між 
порядковим номером розділу, підрозділу і пунктом; 5) у кінці номера пункту; 6) між номером розділу і порядковим номером 
ілюстрації; 7) між номером розділу і порядковим номером формули в розділі; 8) між кожним номером розділу і підрозділу до-
датку. Крапку не ставлять: 1) у кінці заголовка; 2) після номера розділу.

Двокрапку ставлять: 1) після слова «Примітки», якщо на одному аркуші є кілька приміток; 2) перед формулою, якщо їй 
передує узагальнювальне слово, або перед формулою є текст, побудова якого вимагає двокрапки.  

Лапки вживають:1) у  прографіці чи графі замість однакових слів, що розташовані одне під одним; 2) якщо текст у графі 
таблиці повторюється і складається з одного слова, то замість нього вживаємо лапки. Якщо такий текст має два або більше 
слів, то спершу замість нього вживають слова «Те саме», а далі – лапки. Проте, повторювані цифри, марки, знаки, математич-
ні і хімічні символи не замінюємо лапками.

Дужки вживають, якщо номер групи формул, що розміщені на окремих рядках, об’єднують фігурною дужкою (паранте-
зом). Крім того, номер групи формул ставиться справа від вістря парантеза. 

Крапку з комою вживають, щоб відокремити формули, які не вкраплені в текст, а йдуть одна за одною. Замість крапки 
з комою може вживатись і крапка. 

Знак оклику і знак питання слугує для позначення почуттів та емоцій, а саме особистого ставлення автора дисертації до 
певних цитованих уривків. Такі розділові знаки ставлять у кінці цитати в круглих дужках. 
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мінують переважно державні органи, міжнародні 
організації, політичні союзи та ін.: ЄАВТ – Євро-
пейська асоціація вільної торгівлі, ЄС – Європей-
ський Союз, ПАРЄ – Парламентська асамблея 
Ради Європи тощо. Абревіатури-кальки також ма-
ють місце в дипломатичних документах, порівн.: 
CEІ (Commission Electronique Internationale) – 
МЕК (Міжнародна електротехнічна комісія). По-
ширеним явищем в українських дипломатичних 
текстах є іншомовні скорочення, що деколи тран-
слітеруються: ЕКОСОС (від англ. EKOSOS) – 
Управління Верховного комісара ООН у справах 
біженців, ЮНДРО (від англ. UNDRO) – Відділ 
координації, попередження та готовності у разі 
стихійних лих та ін. [34, с. 157–158].

Висновки і пропозиції. Отже, науковий 
стиль мовлення орієнтований на використання 

системи спеціальних графічних засобів, що спро-
ектовані на чіткість оформлення текстів зазначе-
ного стилю, наявність нормативних вимог щодо 
їхнього використання, орієнтацію на систему 
прагматонімів та абревіатурних найменувань. 
Наукові тексти мають свою поетику, що обґрун-
товують сучасні вчені (Н. Зеленська, П. Селігей 
та ін.), тому й у них наявна маніпуляція графіч-
ними мовними засобами, що було проілюстрова-
но. Українська лінгвокультура містить систему 
усталених виразів, які вербалізують літери ал-
фавіту, що застосовуються і в науковому стилі, 
підлягають авторській трансформації. Це пояс-
нюється креативністю мовців та демократизаці-
єю наукового стилю, у який потрапляють елемен-
ти розмовного мовлення й емоційно-експресивні 
одиниці, що дають змогу моделювати експресію.
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MORAL VALUES OF THE CHARACTERS IN ENGLISH AND UKRAINIAN COMEDY ART 
Summary. In the article the attempt has been made to characterize personal collisions, the evolution of mor-
al search of the characters in English and Ukrainian comedy art at the turn of the 19th and 20th centuries, 
mainly in the plays «The Wise Man and the Fool» by I. Karpenko-Karyi, «An Ideal Husband» by O. Wilde and 
«Arms and the Man» by B. Shaw. The playwrights focused their attention on the process of spiritual needs 
change, perception and comprehension of the world around them. Arthur Goring, Robert Chiltern, captain 
Bluntschli, Raina Petkoff, Sergius Saranoff reveal alogisms of customary and ordinary things in life, laugh at 
the absurdness of established stereotypes. The above-mentioned literary personages reflect dominant features 
of the national character, oppose moral degradation, self-adoration, vanity of the mercantile part of the society.  
The psychology of social relations has been investigated paying great attention to the worldview confrontation 
of comedy characters. The main sphere of the writers’ thoughts was connected with the themes of the spiritual 
solitude of a person, discrediting of moral values, the position of women in the society, the power of money, 
family relations, marital fidelity, friendship. The transformation of understanding of transcendental ideals 
took place. Typological similarities and differences in the depiction of the created personages in the examined 
text structures have been concretized. In the social comedy «The Wise Man and the Fool» moral values of the 
characters have been represented in a contrast way, social and cultural relations of people at the turn of the 
centuries that are of typical nature have been examined. The principal personages of the plays «An Ideal Hus-
band» and «Arms and the Man» revalue their life positions. O. Wilde and B. Shaw reflected a close connection of 
the situational comicality with elements of the life dramatic effect asserting a vital, active way of living but not 
a passive result. In the characters’ discussions mockery, irony, sharp wit are concealed and become a peculiar 
form of consolidation of a free person’s rights, his protest against his own enthralment. 
Keywords: English and Ukrainian comedy, the discourse of personality, moral values, personal collisions of 
the characters, psychology of social relations, dominant features of the national character, comicality.
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МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ДІЙОВИХ ОСІБ  
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕДІОГРАФІЇ

Анотація. У статті здійснено спробу охарактеризувати особистісні колізії, еволюцію моральних пошуків 
дійових осіб в англійській та українській комедіографії на зламі ХІХ–ХХ століть, зокрема у п’єсах «Розум-
ний і дурень» І. Карпенка-Карого, «Ідеальний чоловік» О. Вайлда та «Зброя і людина» Б. Шоу. Драматур-
ги фокусували увагу на процесі зміни духовних потреб, сприйняття та розуміння навколишнього світу. 
Артур Ґорінґ, Роберт Чілтерн, капітан Блюнчлі, Райна Петкова, Серґіус Саранов виявляють алогізми 
звичного та повсякденного в житті, сміються над недолугістю усталених стереотипів. Згадані літературні 
персонажі відображають домінантні ознаки національного характеру, протистоять моральній розбеще-
ності, самозакоханості, суєтності меркантильної частини суспільства. Розглянуто психологію суспільних 
відносин, увиразнивши світоглядне протистояння комедійних персонажів. Провідна сфера роздумів дра-
матургів пов’язана з темами духовної самотності особистості, дискредитації моральних цінностей, стано-
вища жінок у суспільстві, влади грошей, подружньої вірності, родинних стосунків, дружби. Відбувалася 
трансформація розуміння трансцендентних ідеалів. Конкретизовано типологічні збіги та розбіжності в 
окресленні створених дійових осіб у досліджуваних текстових структурах. У соціально-побутовій коме-
дії «Розумний і дурень» контрастно зображено ціннісні орієнтації дійових осіб, увиразнено соціальні та 
культурні відносини людей на рубежі століть, що мають типовий характер. Центральні персонажі п’єc 
«Ідеальний чоловік» та «Зброя і людина» здійснюють переоцінку життєвої позиції. О. Вайлд та Б. Шоу 
відобразили тісний взаємозв’язок ситуативного комізму з елементами життєвого драматизму, відстоюючи 
життєздатний, активний спосіб існування, а не пасивний результат. У дискусіях персонажів прихована 
насмішка, іронія, дотепність, що постають своєрідною формою утвердження прав вільної особистості, її 
протесту проти власного поневолення. Йдеться не про одну подієву лінію видимих сутичок між дійовими 
особами, а про поліфонічну систему конфліктів, обумовлену життєвими колізіями. В аналізованих коме-
діях англійські драматурги увиразнили новаторські тенденції психологічного характеротворення, вказу-
вали на важливість ціннісних орієнтацій, що спонукали до відтворення підсвідомого стосовно пізнання 
людського життя та інтерпретації навколишньої дійсності. 
Ключові слова: англійська та українська комедія, дискурс особистості, моральні цінності, особистісні 
колізії персонажів, психологія суспільних відносин, домінантні ознаки національного характеру, комізм.

The problem setting. In the comedies «The 
Philanderer» (1893), «Arms and the Man» 

(1894), «Man and Superman» (1903) by B. Shaw, 
«A Woman of No Importance» (1893), «The Impor-
tance of Being Earnest» (1895), «An Ideal Husband» 
(1895) by O. Wilde, «The Wise Man and the Fool» 

(1885), «The Master» (1900), «Vanity» (1903), «The 
Sea of Life» (1904) by I. Karpenko-Karyi, «Chasing 
Two Hares» (1883) by M. Starytskyi, «To Be Duped» 
(1881), «The Opposite Streams» (1900) by M. Kro-
pyvnytskyi, «The Teacher» (1894) by I. Franko so-
cial and ethical sense of human life in the light of 
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laughter culture is interpreted, complications and 
paradoxes of the human existence are depicted. 
The investigated plays strengthen moral standards 
exposing faults, characteristic defects of the epoch. 
In their works the authors used kind humour, iron-
ical laughter, scathing satire.

The increasing interest in the relations of the 
personality and society in the comedies is explained 
by a greater attention to the dependence of a per-
son’s fate on the surrounding world in English 
and Ukrainian literature of the late 19th and early 
20th centuries. This period of time was marked by 
the tendency that concentrated much attention to 
showing the contrasts and paradoxes of life in the 
playwrights’ plays. The main sphere of the writ-
ers’ thoughts was connected with the themes of the 
spiritual solitude of a person, discrediting of mor-
al values, the position of women in the society, the 
power of money, family relations, friendship. The 
transformation of transcendental ideals compre-
hension took place. 

The analysis of the investigations and pub-
lished works. The detailed literary researches by 
P. Balashov [2], D. Gordon [25], A. Henderson [26], 
S. Khorob [24], P. Letnianchyn [12], N. Maliutina 
[15], L. Moroz [18], A. Obraztsova [19], V. Panchen-
ko [20], V. Pratsiovytyi [21], M. Sokolianskyi [22], 
V. Vyshynskyi [3], A. Zakharchenko [4], M. Zy-
momrya [5] are dedicated to the investigation of the 
discourse of personality in English and Ukrainian 
dramaturgy at the turn of the 19th–20th centuries.

Despite sound researches, in Ukrainian Liter-
ature Studies there is no comparative analysis of 
the image of a person in the light of moral values 
in the comedies «The Wise Man and the Fool» by 
I. Karpenko-Karyi, «An Ideal Husband» by O. Wilde 
and «Arms and the Man» by B. Shaw that becomes 
the object of the investigation and determines the 
novelty of the article.

Aim setting. The objective of the work is to 
analyze the discourse of personality in the light 
of moral values in English and Ukrainian comedy 
art. The outlined objective requires the fulfillment 
of the following tasks: to discover dominant fea-
tures of images-characters in the analyzed plays; 
to characterize personal conflicts, the evolution of 
moral search of a person in the mentioned comedy 
works; to show the psychology of social relations; to 
concretize typological similarities and differences 
in the depiction of the created personages on the 
pages of the plays «The Wise Man and the Fool» by 
I. Karpenko-Karyi, «An Ideal Husband» by O. Wil-
de and «Arms and the Man» by B. Shaw.

The presentation of the main material. 
Literary interpretations of the personality in the 
comedies of B. Shaw, O. Wilde, M. Kropyvnytskyi, 
M. Starytskyi, I. Karpenko-Karyi, I. Franko are 
characterized by a number of similarities and dif-
ferences. They are determined by realistic sub-
stratum of the dramatists’ artistic thinking. Its 
predominant ideas in the comedies «Arms and the 
Man», «An Ideal Husband», «The Importance of Be-
ing Earnest», «The Opposite Streams», «Chasing 
Two Hares», «The Sea of Life», «The Teacher» have 
a direct effect on representing individual peculiari-
ties of a person. Reinterpretation of the established 
structures of character formation concentrates the 
recipient’s attention on new models of the human 

behaviour that widely reflects spiritual desires of 
people in the late 19th and early 20th centuries. 

Literary interests of English and Ukrainian 
playwrights include social and even more psycho-
logical problems. The result is the aspiration to 
comprehend the mystery of the human psyche, sub-
conscious structures, interest in the psychological 
analysis. So the author of a realistic work, «aiming 
at the exactness of the picture mustn’t be a regis-
trar or a historian but must apprehend realia from 
appropriate world view positions that cognitive di-
rective doesn’t come to fixed information because it 
is directed to the depiction of characters, the whole 
spiritual life of the individuality» [13, p. 306].

In the comedies «The Wise Man and the Fool» by 
I. Karpenko-Karyi, «An Ideal Husband» by O. Wil-
de, «Arms and the Man» by B. Shaw the dramatists 
express an opinion of discordant nature of a per-
son, his character which is easier to understand in 
connection with the writers’ world views. They are 
based on the system of values that result from the 
best achievements of the humane thought.

The play «The Wise Man and the Fool» is char-
acterized by the social direction, psychological and 
ethical generalizations. The comedy shows the writ-
er’s artistic research of the reasons for the spiritu-
al decline of a person under the influence of temp-
tation, arrogance and power of money. The main 
character of the analyzed work Mykhailo Okun’ is 
a hard-hearted knave who tries to become prosper-
ous at all costs. He craftily drives away his brother 
Danylo, doesn’t support his father who is at a loss. 
Later the boy tempts his brother’s fiancée and mar-
ries her having self-interested plans:

«Михайло. Жалко, що ти посивієш в дівках.
Мар’яна. Не журись! І рік не пройде, як ми 

поберемось з Данилом.
Михайло. Дурна!.. А я розумнішою тебе 

лічив… Чи не краще ж не ждать, не горювать, а 
хоч завтра йти до мене панувать.

Мар’яна. Татові скажи! Яке велике щастя 
жить з тобою і бути по-сміхом для усього села!

Михайло. Хто ж посміє сміятися з моєї жінки!
Мар’яна. Жінки?..

Обоє мовчать.
Михайло. Кажи, покинеш Данила, підеш за 

мене?
Мар’яна (лукаво). Гум!.. Побачимо… Сватай!» 

[14, с. 162–163].
Mykhailo’s brother Danylo Okun’, the embodi-

ment of virtues and conscience, is responsible, hon-
est, intelligent, deeply respects and sympathizes 
with his close and distant relatives, acquaintances. 
But the fellow has to earn money abroad, loses his 
darling and his father’s trust to a great extent be-
cause of his brother’s covetousness and perfidy.

The English playwright O. Wilde in the comedy 
«An Ideal Husband» also touches upon the theme 
of power of money, one of eternal themes of art, re-
searches the psychology of family relations, friend-
ship. One of the principal characters of the play sir 
Robert Chiltern aspires to power, fame, wealth. 
But, in contrast to Mykhailo Okun’, a dishonest ac-
tion in his youth that had helped him to become 
rich, didn’t have an effect on the further noble life 
of the Under-Secretary for Foreign Affairs.

In the work the author widely develops the con-
flict between Robert Chiltern and Mrs. Cheveley as 
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to their discordant intentions. The Under-Secretary 
for Foreign Affairs’ duty is to study the expediency 
of building the Argentine Canal. The controllers as-
certained that the fulfilment of the project needed 
much money and would inflict England great losses. 
Robert Chiltern is going to make a speech in the par-
liament and emphasize the inexpediency of building 
the Canal. But Robert’s honest intentions contra-
dict Mrs. Cheveley’s aspirations. Having listened to 
Baron Arnheim’s adviсe, she invested a large sum of 
money for the mentioned project. As its liquidation 
is unprofitable for her Lora does her best to persuade 
the Deputy Minister not to make a planned speech 
in the parliament: «I want you to withdraw the re-
port that you had intended to lay before the House, 
on the ground that you have reasons to believe that 
the Commissioners have been prejudiced of misin-
formed, or something. Then I want you to say a few 
words to the effect that the Government is going to 
reconsider the question, and that you have reason to 
believe that the Canal, if completed, will be of great 
international value» [28, p. 23]. 

Mrs. Cheveley tries to conclude a mutually ben-
eficial agreement with Robert. But sir Robert Chil-
tern doesn’t intend accepting the received propos-
al. Realizing that she won’t manage to get on well 
with the official with the help of corrupt practic-
es Lora Cheveley resorts to blackmail. She knows 
some secret information about the beginning of the 
clerk’s career: «I realize that I am talking to a man 
who laid the foundation of his fortune by selling 
to a Stock Exchange speculator a Cabinet secret»  
[28, p. 24]. Lora manages to gain psychological ad-
vantage over Robert for some time. The Under-Sec-
retary for Foreign Affairs understands that he is in 
a deplorable condition, loses his peace of mind and 
balance. Finally Chiltern promises Mrs. Cheveley 
to support the Argentine speculation to save his 
prestige and career. 

Lady Chiltern blames her husband’s intention. 
Gertrude is dissatisfied with the change of Robert’s 
previous decision. She appeals to his conscience 
and sense of moral obligations: 

«Lady Chiltern. Compromise? Robert, why do 
you talk so differently tonight from the way I have 
always heard you talk? Why are you changed?

Sir Robert Chiltern. I am not changed. But 
circumstances alter things.

Lady Chiltern. Circumstances should never 
alter principles!» [28, p. 34]. 

Gertrude’s ethical virtues cause a great emo-
tional influence on Robert. He realizes the errancy 
of hushing up of the terrible truth about the start 
of his career. Mrs. Chiltern drastically rejects com-
promises Robert insists on. She praises his spiri-
tual generosity and is sure that the atmosphere of 
England’s political life became more honest due to 
her husband’s incorruptibility, disinterestedness. 
O. Wilde as well as I. Karpenko-Karyi in the comedy 
«The Sea of Life» depicted the state of the woman’s 
soul, the motivation of her behaviour. Concentrat-
ing attention on the problem of fidelity and gener-
osity, the playwrights represented the psychology of 
a woman in her socio-ethical modifications. These 
parameters of internal collisions in the plays of 
O. Wilde and I. Karpenko-Karyi are correlative with 
the direction of the artistic thought of that time. Ac-
cording to V. Vyshynskyi’s convincing statement, it 

is defined by the active mastering of «the collision 
of the personality with the world way of life full of 
conflicts. The dramatic collision is fulfilled not only 
in external quarrels but also in deep psychological 
confrontation» [3, p. 132].

Reasonable conclusions of the wife persuade the 
baronet that his decision to support Mrs. Cheve-
ley’s swindle is wrong. So he writes Lora a letter 
rejecting to speak in support of the dishonest proj-
ect. He will be able to save his family happiness in 
such a way:

«Sir Robert Chiltern. Oh, love me always, 
Gertrude, love me always!

Lady Chiltern. I will love you always, because 
you will always be worthy of love. We must love the 
highest when we see it!» [28, p. 37].

Robert Chiltern as well as Ivan Baryl’chenko in 
the comedy «The Sea of Life» are inclined to com-
promises with their own conscience. But they both 
can’t resist their wives’ firmness.

In spite of a difficult position Robert tries to find 
a way out in his conflict with Mrs. Cheveley. Sir Rob-
ert Chiltern decides to send a cipher telegram to his 
acquaintances in English embassy in Vienne asking 
to inform him about the details of his opponent’s pri-
vate life. He wishes to get to know some sins of this 
person the exposure of which she could be afraid of. 
His friend Lord Goring gives up the idea at once in 
an ironical way: «Oh, I should fancy Mrs. Cheveley is 
one of those very modern women of our time who find 
a new scandal as becoming as a new bonnet, and air 
them both in the Park every afternoon at five-thirty. 
I am sure she adores scandals, and that the sorrow 
of her life at present is that she can’t manage to have 
enough of them» [28, p. 46].

The author describes Robert Chiltern as the per-
son who is a model for other people. The misdeal-
ing in his youth is an exception that can’t affect the 
general estimation of this personage. Chiltern led 
an honest and fair way of life for the rest period of 
time. Now the disclosure of his former crime could 
be a big life tragedy for him, a stain on his reputa-
tion which generally was irreproachable.

Later Robert Chiltern’s wife realizes the real 
reason for changes of her hus-band’s decisions. 
Mrs. Cheveley tells her about the demands. Lora 
assures Gertrude that Robert is a dishonourable 
man. To her mind, he became well-to-do due to 
ventures, financial intrigues. So the atmosphere 
in the family becomes tense. Lady Chiltern stops 
respecting her husband, he becomes disgusting to 
her. These negative emotions become a result of 
frustrating her illusions. At that time Robert is not 
an ideal for her any more.

Having a desire to help his friend, Arthur Gor-
ing firmly defends Robert Chiltern’s honour during 
the discussion with Mrs. Cheveley in the library. 
He doesn’t agree with Lora who considers that she 
knows the truth of the beginning of the Under-Sec-
retary for Foreign Affairs’ political life. Goring 
gives a solid argument: «What you know about 
him is not his real character. It was an act of folly 
done in his youth, dishonourable, I admit, shame-
ful, I admit, unworthy of him, I admit, and there-
fore … not his true character» [28, p. 88]. Suddenly 
a young lord notices a bracelet on Mrs. Cheveley’s 
hand which she stole ten years ago. As Goring had 
chosen that wedding present for his cousin himself, 
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it wasn’t difficult for him to identify it. Threaten-
ing to inform the police about the theft, he took the 
letter with the help of which Lora had blackmailed 
Robert Chiltern and saved his friend from a public 
scandal. Having solved the problem in such a way, 
Chiltern continued working as a politician, he was 
proposed the position of the Minister. Gertrude for-
gave her husband a great mistake of his youth.

The episodes of the play in which Lord Cav-
ersham’s care for his son’s future married life is 
depicted certify O. Wilde’s outstanding humorous 
gift. The dialogue between the father and the son in 
which Caversham doesn’t consider that it is reason-
able to take into consideration the heir’s thought 
about choosing his would-be wife is full of laughter: 

«Lord Goring [expostulating]. My dear father, if 
I am to get married, surely you will allow me to choose 
the time, place, and person? Particularly the person.

Lord Caversham [testily]. That is a matter 
for me, sir. You would probably make a very poor 
choice. It is I who should be consulted, not you. 
There is property at stake. It is not a matter for 
affection. Affection comes later on in married life.

Lord Goring. Yes. In married life affection 
comes when people thor-oughly dislike each other, 
father, doesn’t it?» [28, p. 78].

The quoted dialogue shows that «the main rea-
son for appearing comic effect in life and art is the 
inherent contradiction of things and phenomena. 
Non-conformity, non-agreement, a combination of 
contrasting concepts are the points that produce 
the element of laughter» [17, p. 47].

In B. Shaw’s comedy «Arms and the Man» the 
differences between the individual adequate world 
view and social madness are compared in a con-
trast way. Important political, ideological and mor-
al problems of the epoch are raised in the play. The 
main idea of the comedy is to reveal the absurdity 
of the armed confrontation between the Bulgarian 
and Serbian nations.

A notable fact: B. Shaw in his dramas represent-
ed complex processes of the analyzed epoch in the 
light of inevitable changes. A. Anikst stated this 
opinion: «Each epoch creates a new way of looking 
at the world» [1, p. 284]. B. Shaw’s new ideas result-
ed not only the depiction of the society, but influ-
enced the state of the human soul. The playwright 
created various conflict situations for revealing the 
characters of the personages using irony, humour, 
satire, sarcasm. According to P. Balashov’s point of 
view, sharp conflicts used as a basis of B. Shaw’s 
works contribute to «the detailed disclosure of cor-
rectly chosen and distinctly rendered human char-
acters: heroes of a play are shown as living beings, 
they act in typical circumstances that allow to 
reveal the monstrosity of human relations in the 
world of acquisition» [2, p. 99].

Depicting captain Bluntschli, one of the principal 
characters of the comedy «Arms and the Man», the 
author showed him not as a typical military man. 
In contrast to courageous and strict soldiers, hard-
ened in numerous battles, Raina Petkoff’s surpris-
ing guest turned out to be a coward. When Raina 
sat accidentally on the pistol and cried out in her 
fright he ran to the opposite side of the room. The 
flight for Bluntschli is a common way of defence. 
The captain doesn’t use his weapons very often. He 
even has no cartridges. He argues eloquently their 

unnecessity during a battle: «I’ve no ammunition. 
What use are cartridges in battle? I always carry 
chocolate instead; and I finished the last cake of 
that hours ago» [27, p. 25]. 

The image of Bluntschli is shown in different 
ways. On the one hand, the captain’s behaviour 
causes comic effect, on the other hand, the read-
er feels a sympathy for him. Describing that figure 
the playwright revealed the drama of the person 
who was born for an active way of life but was in-
volved in military operations of foreign nations. 
Captain Bluntschli as well as Robert Chiltern in 
the play «An Ideal Husband» by O. Wilde belongs 
to that category of B. Shaw’s heroes who, according 
to P. Letnianchyn’s opinion, «resist the world of the 
truth based on dogmatic ethical ideas incompatible 
with the personal morality» [12, p. 24].

The English dramatist analyzed in detail that 
Bluntschli’s convictions became the result of the 
failure of his romantic illusions. The Swiss officer’s 
strange behaviour in Petkoffs’ house is explained 
by the author on the basis of the detailed descrip-
tion of the character’s previous way of life. In the 
childhood captain Bluntschli was fond of travelling. 
He escaped from his father’s house to broaden his 
mind. Later he joined the army though he could 
work at his rich father’s enterprises. Bluntschli 
joined the Serbian army voluntarily and was the 
only Swiss among Austrian officers. At that time 
he totally changed his world outlook. During wars 
suffering poverty and disastrous situations the cap-
tain realized the absurdness of his young dreams, 
blamed innocent people’s deaths. Having taken 
part in numerous battles his only desire was to live 
a civil life and become a free citizen in the long run.

Major Saranoff also understood the irrationality 
of international aggression. So this hero of the Bul-
garian army became disappointed in the expediency 
of the career of an army man and sent in his resig-
nation. In this context the remark of Raina’s fiancé 
deserves attention: «I am no longer soldier. Soldier-
ing, my dear madam, is the coward’s art of attacking 
mercilessly when you are strong, and keeping out of 
harm’s way when you are weak. That is the whole 
secret of successful fighting. Get your enemy at a dis-
advantage; and never, on any account, fight him on 
equal terms» [27, p. 42–43]. Depicting the behaviour, 
cultural-intellectual values, speech of Raina Petkoff, 
captain Bluntschli, Sergius Saranoff, the recipient ob-
serves the main principles of B. Shaw’s ideas about 
the character of a new drama who has a decisive in-
tention of living with dignity in the world.

Conclusions. In the social comedy «The Wise 
Man and the Fool» by I. Karpenko-Karyi moral-eth-
ical values of the personages are portrayed in a con-
trast way describing social and cultural relations 
of people in the late 19th and early 20th centuries 
that are of typical nature. In contrast with this play 
the main characters of the comedies «An Ideal Hus-
band» and «Arms and the Man» revalue their life 
positions in the light of interpretation of the situ-
ational comicality. O. Wilde and B. Shaw reflected 
a close connection of the situational comicality with 
elements of life dramatic effect asserting vital, ac-
tive way of living but not a passive result.

In the comedy «An Ideal Husband» the specific-
ity of ethnic-cultural identity of English national 
humour is defined. The characters’ speech shows 
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the joking spirit of the nation. In the personages’ 
discussions in the plays of O. Wilde and B. Shaw 
mockery, irony, sharp wit are concealed and become 
a peculiar form of consolidation of a free person’s 
rights, his protest against his own enthralment. 
Robert Chiltern, Arthur Goring, Raina Petkoff, cap-
tain Bluntschli, Sergius Saranoff reveal alogisms of 
customary and ordinary things in life, laugh at the 
absurdness of the established stereotypes. Being 
noble, the above-mentioned literary personages re-

flect dominant features of the national character, 
oppose moral degradation, self-adoration, vanity of 
the mercantile part of the society. 

The English playwrights established innovative 
tendencies of the psychological character formation 
in the analyzed plays, denoted the importance of 
moral values that contributed to the deep depic-
tion of subconsciousness concerning the realization 
of the human fate and comprehension of the sur-
rounding world.
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Анотація. У статті здійснено аналіз наукових розвідок з питань багатомовності; подано дефініції термі-
нів «багатомовність» та «двомовність»; виокремлено природну та штучну багатомовності; висвітлено пси-
холінгвістичний та соціолінгвістичний аспекти в процесі дослідження цього явища типи багатомовності; 
схарактеризовано індивідуальну, територіальну та інституційну багатомовність; з’ясовано чинники роз-
витку і поширення багатомовності; визначено багатомовність як індивідуальну якість людської особис-
тості та її здатність користуватися декількома мовами як засобами комунікації; виокремлено терміни 
«індивідуальна багатомовність» (для позначення здатності людини до використання декількох мов як 
засобів комунікації) та «територіальна багатомовність» (для позначення специфіки функціонування мов 
та їх використання у багатомовних країнах чи регіонах науковець застосовує поняття). 
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MULTILINGUALISM AS THE INTERDISCIPLINAR PHENOMENON
Summary. The article focuses on the analysis of the scientific researches on multilingualism; the definitions 
of the terms "multilingualism" and "bilingualism" have been given; natural and artificial multilingualism have 
been distinguished; the psycholinguistic and sociolinguistic aspects in the study of this phenomenon types of 
multilingualism have been covered; individual, territorial and institutional multilingualism have been singled 
out; the factors for the development and spread of multilingualism have been identified; multilingualism has 
been defined as the individual quality of a human personality and his/her ability to use several languages as 
a means of communication. The term "individual multilingualism" is used to refer to a person's ability to use 
multiple languages as a means of communication. The concept of the "territorial multilingualism" is used to 
denote the specifics of the languages functioning and their use in multilingual countries or regions. The concept 
of the "institutional multilingualism" is used to refer to the situation of using a number of languages at the in-
stitutional level within a single state or inter-state associations. The scientist G. Lüdi emphasises that all these 
types of multilingualism are closely interconnected and interdependent. The scientists' attention is primarily 
focused on the languages functioning peculiarities and their use in a multilingual society. As a result, the scien-
tists distinguish two types of social multilingualism: hierarchical and juxtaposition. As an example of the first 
type, the researchers consider the linguistic situation in France, where the French language dominates in all 
spheres of the society, while other languages, regardless of their status (regional languages, national minori-
ties languages etc.) remain subordinate, despite the absence of any prohibitions on their use. An example of the 
second type is the Swiss phenomenon of four languages. The problem of social multilingualism has also become 
the subject of scientific studies carried by German linguist G. Kloss. The key concepts of his work on this topic 
concerned "national monolingualism", "individual monolingualism", "bilingualism", "multilingualism". 
Keywords: multilingualism, natural multilingualism, artificial multilingualism, individual multilingualism, 
societal multilingualism, territorial multilingualism, institutional multilingualism.

Постановка проблеми. Аналіз наукових 
розвідок з проблематики багатомовності 

засвідчує, що ключовою проблемою перших нау-
кових досліджень з питань багатомовності стало 
з’ясування ролі багатомовності в процесі особис-
тісного становлення людської істоти загалом та її 
інтелектуального розвитку зокрема. Їх результа-
ти і висновки виявилися досить неоднозначними 
і суперечливими, адже, з одного боку, були вияв-
лені негативні впливи багатомовності, що відо-
бражаються в наявності у дітей, які розмовляють 
кількома мовами, відхилень від норм однієї мови 
під впливом іншої, а також у нижчому рівні їх 
розумового розвитку та дещо гіршій успішності 
в шкільному навчанні порівняно з їхніми од-
номовними однолітками, а з іншого боку, було 
підтверджено факт позитивного впливу багато-
мовності на розвиток дитини, виявом яких прого-
лошували насамперед гнучкість, оригінальність 
і нестандартність мислення дітей, які володіють 
кількома мовами. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Перші наукові студії з питань багатомов-
ності сягають початку ХХ ст. Одним з перших до 
цієї проблематики звернувся німецький лінгвіст 
М. Браун у праці «Міркування щодо питання 
багатомовності» (1937) [1, c. 115]. У ній вчений 
розглядає багатомовність як «активне, збалан-
соване і досконале володіння двома і більше мо-
вами». З огляду на таке визначення науковець 
виокремлював природну багатомовність, тобто 
притаманну від народження, і штучну багато-
мовність, зокрема набуту в процесі навчання. 
У той час як М. Браун вказує передовсім на по-
зитивні впливи багатомовності на становлення 
і життєдіяльність людської особистості, біль-
шість його колег, зокрема британський психо-
лог Д. Саєр, німецький лінгвіст Л. Вайсгербер 
та ін., акцентують увагу на її негативних на-
слідках у процесі інтелектуального розвитку 
людини, зокрема її когнітивно-пізнавальної 
сфери [1; 11; 18]. 
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Мета – схарактеризувати низку нових підхо-

дів до тлумачення сутності й класифікації типів 
багатомовності.

Виклад основного матеріалу. Розширен-
ня проблематики наукових студій з питань ба-
гатомовності та відкриття нових перспектив 
у цій дослідницькій галузі спостерігаємо лише в  
50-ті рр. ХХ століття завдяки науковим пошу-
кам американських мовознавців У. Вайнрайха  
[16; 17] та Е. Хаугена [4; 5]. У 1953 р. У. Вайнрайх 
опублікував наукову розвідку «Мови у взаємодії 
з іншими мовами». У. Вайнрайх та Е. Хауген 
запропонували якісно нові критерії, принци-
пи і підходи до трактування сутності феномену 
багатомовності. Зокрема вчені виокремили два 
ключові аспекти в процесі дослідження цього 
явища – психолінгвістичний, що стосується осо-
бливостей використання конкретною людиною 
декількох мов у процесі життєдіяльності, і со-
ціолінгвістичний, що стосується співіснування 
і взаємовпливу мов у межах цілих спільнот, 
культур, регіонів тощо. Такий підхід спричинив 
суттєве оновлення тематики і проблематики на-
укових праць з питань багатомовності, посилен-
ня дослідницького інтересу до проблем взаємодії 
мов, соціального і культурного тла мовної вза-
ємодії, методики дослідження мовних контактів 
тощо. У результаті цього науковці запропону-
вали якісно нове бачення явища багатомовнос-
ті. Так, У. Вайнрайх виділяє декілька її типів, 
зокрема складену багатомовність як наслідок 
зростання людини в багатомовному середовищі; 
координативну багатомовність як результат жит-
тєдіяльності людини в умовах імміграції; субор-
динативну багатомовність як продукт штучного 
засвоєння мов, наприклад, у процесі шкільної 
іншомовної освіти. Отже, проблему формуван-
ня багатомовності особистості лінгвіст розглядає 
крізь призму багатомовності суспільства. 

Тут варто зазначити, що для згаданих вище 
наукових праць характерне синонімічне вжи-
вання понять «багатомовність» і «двомовність». 
Певне розмежування їх значень спостерігаємо 
лише в 60-ті рр., зокрема в фундаментальній 
монографії чеського лінгвіста В. Вільдомека 
«Мультилінгвізм» (1963), присвяченій передов-
сім проблемі пізнавальних стилів багатомовних 
осіб [14]. Учений вказує на нечіткість понятійно-
термінологічного апарату проблеми багатомов-
ності. В. Вільдомец окреслив на термінологічні 
проблеми та прогалини в дослідженнях бага-
томовності: «Це не так легко дати визначення 
мультилінгвізму» [14, c. 262], водночас запропо-
нували диференціювати поняття «двомовність» 
як «майстерність у володінні двома мовами» 
та «багатомовність» як «належну обізнаність 
в особливостях більш, ніж однієї мови». Виходячи 
з таких міркувань, дослідник уважає доцільним 
розглядати двомовність як варіант багатомов-
ності. Відповідно термін «багатомовність» є, на 
його думку підпорядковуючим, а «двомовність» 
натомість підпорядкованим, що слугує лише 
для позначення відповідної комбінації мов. При 
цьому В. Вільдомек розглядає поняття «багато-
мовність» у кількох значеннях, а саме як інди-
відуальне явище, що виражається у наявності 
в мовному репертуарі особи щонайменше трьох 
мов як засобів комунікації, та як соціальний фе-

номен, що знаходить вияв у співіснуванні декіль-
кох мов у межах певної суспільної спільноти [14]. 

Знаковою публікацією з проблем багатомов-
ності 60-х рр. стала праця канадських лінгвістів 
з університету МкДжілл Е. Піл та У. Ламберта 
«Взаємозалежність білінгвізму та інтелекту» 
(1962), яка спричинила справжній переворот 
у поглядах на цю проблему. В результаті про-
веденої дослідницької роботи науковці вказали 
на суттєві позитивні впливи двомовності на роз-
виток дитини, зокрема в когнітивному і соціо-
культурному планах. Порівнюючи одномовних 
і двомовних учнів з однаковим соціокультурним 
рівнем, вчені констатували, що перші під час 
тестування інтелектуальних здібностей і, зокре-
ма, розв’язання завдань, які передбачають гнуч-
кість і оригінальність мислення мали значно гір-
ші результати. Ця робота сприяла спростуванню 
поширеного досі міфу, що двомовність/багато-
мовність лише розпорошує розумовий потенці-
ал дитини, стає перешкодою на шляху її повно-
цінного інтелектуального розвитку та зростанню 
кількості прихильників позитивного ставлення 
до багатомовності [9].

У результаті цього наукова література з проб-
леми багатомовності 70-80-х рр. характеризу-
ється передовсім спрямованістю дослідницького 
інтересу на з’ясування чинників розвитку і по-
ширення багатомовності та на питання мовного 
трансферу і метамовної свідомості. Зокрема ці 
проблеми стали об’єктом досліджень шведсько-
го психолінгвіста А. Стедьє, фінського лінгвіста 
Х. Рінгбома, американського мовознавця Ж. То-
мас та ін. А. Стедьє однією з перших зосередила 
свою дослідницьку увагу на проблемі освоєння 
другої іноземної мови (ІМ2). У результаті екс-
периментального дослідження вчена довела, 
що навчальна діяльність фінських студентів, 
які вивчали німецьку мову як другу іноземну 
(ІМ2) (після шведської як першої іноземної), від-
значалася кращою результативністю порівняно 
з навчальною діяльністю студентів, які вивча-
ли німецьку мову як першу іноземну (ІМ1) [12]. 
Результати дослідження Астрід Стедьє свідчать 
про частіше перенесення лексики другої інозем-
ної мови (ІМ2) в третю іноземну (ІМ3) в порів-
нянні з першою іноземною мовою (ІМ1).

Фінський лінгвіст Хакан Рінгбом свої наукові 
пошуки спрямував на дослідження впливів бі-
лінгвізму на процес освоєння третьої іноземної 
мови (ІМ3). Учений встановив, що успіхи дво-
мовних учнів в освоєнні англійської як третьої 
мови (ІМ3) є значно кращими, ніж результати 
одномовних школярів в оволодінні англійської 
як другої мови (ІМ2) [10]. У цій науковій роз-
відці Х. Рінгбом вводить поняття «відстань між 
мовами» (language distance). Під цим терміном 
учений розуміє типологічну схожість/відмінність 
між мовами. На думку вченого, мультилінгваль-
ні мовці більш схильні переносити знання з цієї 
іноземної мови, з першої іноземної (ІМ1) чи дру-
гої іноземної (ІМ2), яка типологічно ближча до 
третьої іноземної (ІМ3) [10]. Аналогічні висновки 
зробила і Дж. Томас, відзначаючи кращі успіхи 
учнів, які володіли англійською та іспанською 
мовами, порівняно з їхніми одномовними одно-
літками у процесі освоєння французької мови. 
Дошукуючись факторів, що визначають ці успі-
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хи, дослідники вказали на більш широкий обсяг 
лінгвістичних знань, умінь і навичок білінгваль-
них учнів, які вони застосовують у процесі осво-
єння нових мов, та на вищий рівень розвитку так 
званої метамовної свідомості, що трактується як 
здатність до усвідомленої діяльності над мовою, 
її осмислення і використання [13]. 

Широкою популярністю користувалися також 
роботи з проблеми багатомовності французького 
лінгвіста Ф. Грожана, який стверджував що ког-
нітивно-інтелектуальна сфера монолінгвальної 
і плюрилінгвальної особистості суттєво різнить-
ся: рівень когнітивного розвитку багатомовної 
людини значно вищий, світогляд – ширший, а 
досвід спілкування – багатший. Водночас науко-
вець наголошував на, що багатомовність – це не 
просто сума знань кількох мов, а унікальна комп-
лексна якість особистості людини, що постійно 
змінюється і кількісно, і якісно. Відповідно уче-
ний закликав не ігнорувати наявні філологічні 
знання учнів, їхній комунікативний і пізнаваль-
ний досвід у процесі освоєння нових мов, та пере-
оцінити роль у освоєних учнями мов з позитив-
них позицій, використовувати їх як основу для 
аналогій і зіставлення. При визначенні поняття 
багатомовності дослідник не був прихильником 
ідеї перфекного володіння усіма мовами. За його 
твердженнями, багатомовні особистості зазвичай 
освоюють і використовують мови з різними ці-
лями, у різних галузях життєдіяльності, а тому 
намагання практичного втілення ідеї освоєння 
низки мов на рівні рідної є і недоцільним, і не-
реальним [3].

Розглядаючи феномен багатомовності під 
різними кутами зору, науковці запропонували 
і низку нових підходів до тлумачення її сутнос-
ті й класифікації її типів. Так, шведський мо-
вознавець Е. Оксар визначає багатомовність як 
індивідуальну якість людської особистості та її 
здатність користуватися декількома мовами як 
засобами комунікації, акцентуючи увагу пере-
довсім на функціональному аспекті багатомов-
ності. Відповідно, багатомовність передбачає 
здатність оперативно переключатися з однієї 
мови на іншу з урахуванням потреб комуніка-
тивної ситуації. Ступінь володіння мовами, за 
твердженнями дослідниці, при цьому не відіграє 
вирішальної ролі: «Багатомовність не означає 
однакове володіння мовами» [8, c. 11]. Така ідея, 
на її думку, є недосяжним ідеалом, адже жодна 
людина не опрацьовує ту чи іншу ситуацію від-
разу кількома мовами. Взаємозв’язок між мо-
вами в мовному репертуарі особистості є досить 
динамічним і різноманітним: як правило, одна 
з мов має домінантне значення, при цьому, як 
стверджує учена, в процесі життєдіяльності лю-
дини будь-яка з мов, якою вона володіє, може 
стати домінуючою. Натомість так звана доскона-
ла багатомовність, тобто володіння кількома іно-
земним мовами на рівні рідної, за переконання-
ми науковця, є надзвичайно рідкісною [8]. 

Цікавим уважаємо і підхід австрійського лінг-
віста М. Вандружки до обґрунтування сутності 
багатомовності, який стверджує, що багатомов-
ність є характерною властивістю кожної люди-
ни, адже навіть володіючи лише рідною мовою, 
людина користується різноманіттям її варіантів, 
зокрема літературним, розмовним, діалектним, 

жаргонним тощо. Це явище науковець називає 
«внутрішньою багатомовністю», якій, своєю чер-
гою, протиставляє «зовнішню багатомовність» 
як здатність засвоювати і застосовувати інозем-
ні мові. Поняття «іноземна мова» М. Вандружка 
також трактує досить своєрідно, позначаючи ним 
не лише мову іншої спільноти, а й невідомий 
варіант рідної мови, наприклад, діалект чи про-
фесійний жаргон. Виходячи з антропологічних 
та екзистенціальних міркувань, він вказує на не-
обхідність неперервного освоєння нових мов і їх 
варіантів, адже «…ми живемо у декількох, часто 
дуже різних спільнотах, мови яких невпинно ви-
вчаємо протягом усього нашого життя» [15].

Комплексним, багатовимірним феноменом 
уважає багатомовність швейцарський мовозна-
вець Г. Люді. Виходячи з таких міркувань, він 
виокремлює три типи багатомовності, зокрема 
індивідуальну, територіальну та інституційну. 
Термін «індивідуальна багатомовність» викорис-
товує для позначення здатності людини до вико-
ристання декількох мов як засобів комунікації. 
Для позначення специфіки функціонування мов 
та їх використання у багатомовних країнах чи 
регіонах науковець застосовує поняття «терито-
ріальна багатомовність». Поняття «інституційна 
багатомовність», за його твердженням, слугує для 
позначення ситуації використання низки мов на 
інституційному рівні в межах однієї держави чи 
міждержавних об’єднань. Учений наголошує, що 
усі ці типи багатомовності перебувають у тісному 
взаємозв’язку і взаємозалежності [7]. 

Саме ця класифікація, варто зазначити, була 
покладена в основу цілої низки наукових студій 
з проблем багатомовності на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
Зокрема питання соціальної (територіальної, 
інституційної) багатомовності стали об’єктом до-
слідницької уваги французьких соціолінгвістів 
Д. Косте та Ж. Хебрарда у праці «На шляху до 
багатомовності» (1991). Увага науковців прику-
та передовсім до особливостей функціонування 
мов і їх використання у багатомовному суспіль-
стві. У результаті дослідницької роботи вчені ви-
окремлюють два типи соціальної багатомовнос-
ті: ієрархічну та юкстипозиційну. Прикладом 
першого типу вони вважають мовну ситуацію 
у Франції, де французька мова домінує в усіх 
сферах життєдіяльності суспільства, натомість 
інші мови, незалежно від їх статусу (регіональні 
мови, мови національних меншин тощо), попри 
відсутність будь-яких заборон щодо їх викорис-
тання, залишаються підпорядкованими їй. При-
клад другого типу – швейцарський феномен чо-
тирьох мов [2].

Проблема суспільної багатомовності стала 
також об’єктом наукових студій німецького лінг-
віста Г. Кльосса. Ключовими поняттями його 
робіт на цю тематику стали «національна одно-
мовність», «індивідуальна одномовність», «дво-
мовність і білінгвізм», «багатомовність». Учений 
зосередив пильну увагу на взаємозв’язках між 
одномовністю, двомовністю, багатомовністю на 
індивідуальному і соціальному рівнях. Так, уче-
ний вказує на можливу комбінацію національної 
одномовності з індивідуальною двомовністю і ба-
гатомовністю, водночас наголошуючи, що націо-
нальна двомовність і багатомовність обов’язково 
передбачає індивідуальну двомовність і багато-
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мовність. Досліджуючи наявні у багатомовно-
му суспільстві закономірності, науковець дохо-
дить висновку, що здатність послуговуватися 
кількома мовами передбачає наявність єдино-
го соціально-комунікативного колективу, який 
характеризується використанням мов, які функ-
ціонально доповнюють одна одну. Поняття «ба-
гатомовність» науковець вживає для позначення 
здатності індивіда застосовувати декілька мов як 
засобів спілкування, а також для позначення ко-
екзистенції мов і мовних спільнот у межах певної 
геополітичної одиниці [6].

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи дис-
кусії щодо терміна «багатомовність», зазначимо, 
що він залишається поняттям з відкритою се-
мантикою та слугує позначенню найрізноманіт-
ніших аспектів проблеми одночасного викорис-
тання декількох мов. З метою їх систематичного 
розгляду в науковій літературі прийнято дифе-
ренціювати індивідуальну та суспільну багато-
мовність. Поняття «суспільна багатомовність» 
або «мультилінгвізм» слугує для позначення 
ситуації співіснування мов у суспільстві. Проб-
лема суспільної багатомовності у науковій літе-
ратурі представлена у кількох вимірах. Зокрема, 

у географічно-політичній площині досліджуєть-
ся багатомовність певної територіальної чи гео-
політичної структури (наприклад, місто, регіон, 
країна), а також політичне врегулювання мовної 
ситуації (визначення статусу, престижу, інститу-
ціоналі-зація і легітимація мов тощо). Соціаль-
но-психологічний вимір передбачає досліджен-
ня особливостей функціонування мов у різних 
мовних спільнотах у межах суспільства. Поняття 
«індивідуальна багатомовність» вживається для 
позначення ситуації, коли індивід має у влас-
ному мовному репертуарі декілька мов. Водно-
час поняття «індивідуальна багатомовність» або 
«плюрилінгвізм» вживається у вузькому і широ-
кому значенні: у першому випадку плюрилінг-
вальність особистості має природне походження 
та характеризується досконалим володінням 
мов; у другому – багатомовність виражається 
у здатності особистості послуговуватися кількома 
мовами у повсякденному житті без урахування 
рівня їх компетентності. Виходячи з таких мірку-
вань, перспектива нашого дослідження полягає 
в аналізі особливостей формування плюрилінг-
вальної особистості учнів-старшокласників у су-
часному мультилінвальному суспільстві.
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ВНУТРІШНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ  
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Анотація. У статті проаналізовано та узагальнено внутрішні закономірності та основні ознаки фразео-
логічних одиниць, як стійких та неподільних, зазвичай експресивно-забарвлених сполучень лексичних 
одиниць. Досліджено, що фразеологічні одиниці є номінальними за функцією і їх значення не залежить 
від значення окремих лексичних одиниць, що входять до їх складу. Визначено, що фразеологізми – це 
окрема, самостійна одиниця мови, здатна, як і інші мовні одиниці, виражати свою семантику, вступати 
з іншими одиницями мови в смислові зв’язки, а отже мати граматичні категорії, виконувати в реченні 
відповідну синтаксичну функцію.
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INTERNAL PATTERNS AND BASIC FEATURES  
OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE ENGLISH LANGUAGE

Summary. The relevance of research is caused by necessity of analysis of phraseological units, its internal 
patterns and basic features reflecting the national psychology of the English people, especially the inner world 
of the speaker. Learning the language, a person studies a verbal form of speech activity, speech etiquette, re-
produces his own experience, feelings, actions, attaches to the national mentality. Phraseology as a part of the 
language vividly discovers the identity of speech, its peculiar colouring, the system of people's thinking and 
creative thinking in particular. The roots of Phraseology reach the live broadcasting, therefore, phraseological 
unit is a national entity, the national spirit of the language. Phraseology is the linguistic richness, which re-
flects the ethnic and cultural face of the nation. Phraseology as a science appeared only at the beginning of the 
20th century. Nowadays the problems about the status of Phraseology, who is the founder of this discipline and 
plenty of problems connected with theory of this science have not been solved yet. The vagueness of the term 
“phraseological unit” and the subject matter of phraseology belong to unsettled questions. Different linguists 
use various terms (phraseological unit, phraseme, idiom, set expression, stable combination of words) for desig-
nation of the same concept. Phraseological units appear in speech and represent those phenomena and objects 
which surround people directly. It makes speech more colourful, rich and emotionally coloured. Therefore 
phraseological unit is a separate, independent unit of language that can, like other linguistic units express its 
semantics, join with other units of language in semantic context, and can have a grammatical category, per-
form the corresponding syntactic function in a sentence. Among many features of phraseological units we can 
allocate the most common: semantic integrity or semantic indivisibility of phraseological units, metaphoric, 
reproducibility, the presence of at least two meaningful words.
Keywords: phraseological units, internal patterns, basic features, independent units.

Постановка проблеми. Людський фактор, 
мовотворчий потенціал особистості стають 

важливим джерелом і чинником розвитку, де піз-
нання складної багатофакторної системи функ-
ціонування мови стає можливим у напрямку по-
шуку рушійного імпульсу самореалізації. У мові 
виявляється ментальність народу, що зумовлює 
специфіку світовідчуття та світосприйняття осо-
бистості. Проблема функціонування фразеології 
активізується зі швидким поширенням міжкуль-
турних контактів, взаємозв’язку та взаємозалеж-
ності мови та культури, особливостей мовленнє-
вої поведінки індивіда. Відтак фразеологізми як 
мовний знак стають джерелом отримання фоно-
вих знань, пов’язаних з історією, географією, і по-
бутом життя народу – носія мови.

Лінгвістика ХХІ століття знаходиться на 
шляху синтезу нової концепції поглядів на сис-
темність, середовище, мовні та позамовні явища, 
на процеси самоорганізації мовлення тощо. Зна-
ння фразеології звичайно полегшує читання як 
публіцистичної, так і художньої літератури. Ро-
зумне використання фразеологізмів робить мову 

ідіоматичною, за допомогою фразеологічних зво-
ротів, посилюється естетичний аспект мови. Фра-
зеологічні одиниці використовуються для стилі-
зації тексту; вони є експресивно забарвленими 
і увиразнюють мовлення. Водночас фразеоло-
гічна одиниця мови вступає у співвідношення 
з іншими одиницями мови, і тут вона виступає 
як єдиний комплекс, набуваючи категоріального 
значення, якого надає їй провідний компонент. 
Відтак сучасну мову вже неможливо адекватно 
відобразити застарілою сіткою мовних категорій. 
На часі також дослідження сталих сполучень на 
основі з’ясування їх внутрішніх закономірнос-
тей, основних ознак, переосмислень та конотацій 
у різних стилях мови. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробкою питань теорії фразеології займали-
ся М. Алефіренко, К. Баранцев, В. Бурлакова, 
В. Виноградов, П. Єрченко, В. Жуков, І. Ко-
вальська, М. Кочерган, Б. Ларін, О. Мелерович, 
В. Мокієнко, О. Потебня, Т. Семашко [1; 3; 4; 7; 
8; 10; 11] та ін. Такі лінгвісти як А. Альохіна, 
Н. Амосова, О. Кунін, О. Смирницький [9], дослід- 
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 жували фразеологію англійської мови. Серед 
західних мовознавців слід відзначити Ш. Баллі 
та Л. Сміта [12].

Одні дослідники [7; 12; 13; 14] включають до 
складу фразеології стійкі поєднання, інші [2] – 
тільки певні групи. Так, деякі лінгвісти, зокрема 
академік В. Виноградов, не включають у розряд 
фразеологізмів прислів'я, приказки та крилаті 
слова, вважаючи, що вони за своєю семантикою 
та синтаксичною структурою відрізняються від 
фразеологічних одиниць. В. Виноградов ствер-
джував, що прислів'я та приказки мають струк-
туру пропозиції і не є семантичними еквівален-
тами слів [4]. Таким чином перелічені вектори 
дослідження, безумовно, залишають ще зна-
чний простір для подальших наукових пошуків 
у цій царині.

Мета дослідження полягає у виявлен-
ні внутрішніх закономірностей і узагальненні 
основних ознак фразеологічних одиниць в ан-
глійській мові.

Об'єктом дослідження є фразеологічні одини-
ці в англійській мові.

Предметом дослідження є внутрішні законо-
мірності фразеологічних одиниць в англійській 
мові та їх основні ознаки.

Основні методи дослідження: описовий ме-
тод, метод порівняльного аналізу, метод прямого 
аналізу та синтезу, метод суцільної вибірки, ме-
тод абстрагування, індукція та дедукція.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
лінгвістиці утвердився погляд на фразеологічну 
одиницю як на мовний знак із подвійною приро-
дою, як мікротекст, в образному змісті якого зна-
ходить відображення той або інший фрагмент 
культурно-національного світобачення народу 
[13]. Фразеологія як частина мови яскраво ви-
являє самобутність мови, її специфічний коло-
рит, лад народного мислення, зокрема образний. 
Мовна свідомість, індивідуальне мовомислення, 
що важко піддається поясненню, часто оперує 
фразеологізованими сполуками. Відтак фраземі-
ка становить систему, тобто сукупність взаємозу-
мовлених чи певним чином упорядкованих еле-
ментів, що утворюють єдність [11].

Невизначеність статусу фразеології пов’язана 
з відкритим питанням еквівалентності фразе-
ологічної одиниці слову, невизначеності само-
го терміну, предмета даної науки, та деякими 
іншими. Особливо актуально у цьому контексті 
звучить проблема відображення позамовної дій-
сності у фразеології, беручи до уваги внутріш-
ні закономірності, основні ознаки, культурну 
зумовленість змістового боку мовних одиниць, 
їхню історичну, соціальну, етнічну співвіднесе-
ність з нормами певної національної культури. 

Більшість мовознавців дотримується ши-
рокого визначення терміну "фразеологія"  
(гр. phrasis   "вираз, зворот", logos   "слово, вчен-
ня") це: 1) сукупність фразеологізмів певної 
мови; 2) розділ мовознавства, який вивчає фразе-
ологічний склад мови [8; 11]. Більш вузьке тлу-
мачення терміну зустрічаємо у О. Куніна: “фра-
зеологія   це наука про фразеологічні одиниці, 
тобто про стійкі сполучення слів з ускладненою 
семантикою, які не утворюються за структурно-
семантичними моделями змінних сполучень, що 
їх утворюють” [9, с. 5].

Предметом вивчення фразеології в першу 
чергу є фразеологічна одиниця. Слід зазначити, 
що на сьогодні не існує єдиного визначення по-
няття "фразеологічна одиниця" (ФО). Різні лінг-
вісти вживають різноманітні терміни (фразеоло-
гічна одиниця, фразеологізм, фразема, ідіома, 
фразеологічний зворот, стійке словосполучення 
та ін.) для позначення одного і того ж поняття. 
Як правило, поняття “фразеологічна одиниця” 
та “фразеологізм” ототожнюються. Деякі мовоз-
навці справедливо вважають, що визначення 
фразеологічної одиниці таке ж складне, як і ви-
значення слова [8]. 

Термін “фразеологічна одиниця” був введе-
ний В. Виноградовим і мав використовуватися 
для позначення тих сполук, які не утворюються 
в процесі мовлення, а відтворюються за тради-
цією. Відтак відтворюваність, на думку вченого, 
є основною ознакою фразеологізму [4, c. 59–62]. 
ФО виконують функцію слова, хоча самі склада-
ються з декількох слів і своєю структурою більш 
походять на словосполучення або речення. Але 
все ж таки відрізняються і від слів, і від слово-
сполучень з реченнями. Як і будь-яке явище, ФО 
володіють певними ознаками, які допомагають 
розпізнати їх з-поміж інших мовленнєвих явищ. 
Більшість дослідників виділяють 3 основні озна-
ки: відтворюваність, стійкість компонентного 
складу та роздільно-оформленість [4].

В англо-американській лінгвістиці термін 
“фразеологізм” не вживається взагалі. Англій-
ський фразеолог Л. Сміт використовує слово 
idiom, яке вживає в його вузькому значенні, а 
саме для визначення таких особливостей мови, 
які є мовленнєвими аномаліями, що порушують 
або правила граматики, або закони логіки [12]. 

Так, М. Алефіренко надає перевагу понят-
тю ”фразема” [1]. В. Мокієнко під ФО розуміє 
“відносно стійке, відтворюване, експресивне 
сполучення лексем, яке має цілісне значення” 
[10, с. 10]. Водночас О. Бабкін розглядав фразео-
логічну одиницю як одиницю мови, якій властива 
цільність, що виникає у результаті послаблення 
лексичного значення у словах її компонентів [2]. 
Проте С. Гаврін вважав, що фразеологічна оди-
ниця   це відтворювана загальновживана мовна 
одиниця, цілісна за своїм значенням і складена 
з двох і більше повнозначних слів [6]. В. Жуков 
фразеологізмом називає “стійку, нарізно оформ-
лену відтворювану одиницю мови, наділену ці-
лісним (або рідше, частково цілісним) значенням 
і здатну сполучатися з іншими словами” [7, с. 6]. 

Відтак фразеологічні одиниці відзначаються 
рядом ознак, що дозволяють вважати їх самостій-
ними одиницями мови, відмінними від слова, 
словосполучення, речення, хоча мають з остан-
німи немало спільного: будучи складним цілим, 
і ті й інші не конструюються щоразу в процесі 
мовлення, а відтворюються як готові значеннєві 
одиниці і (у своїй переважній більшості) відзна-
чаються стійкістю складу й структури.

За М. Алефіренко такими ознаками є: 1) своє-
рідне вираження на фразеологічному рівні за-
гальномовних закономірностей, що зумовлюють-
ся місцем фразем у системі мови та характером їх 
взаємодії з одиницями інших рівнів; 2) наявність 
у фразеологізмах ознак, спільних для всіх оди-
ниць даного класу, які, виражаючи їх внутрішні 
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закономірності становлять специфіку фразеоло-
гічної підсистеми мови; 3) відмінний від інших 
одиниць (у межах даного класу мовних елемен-
тів) розвиток внутрішньої взаємодії фразеологіз-
мів, внаслідок чого вони істотно відрізняються від 
інших класів мовних явищ; 4) специфічні вну-
трішньо фразеологічні зв’язки і відношення, які, 
на відміну від інших мовних одиниць, визнача-
ють семантичні і граматичні властивості фразео-
логізмів; 5) своєрідні зовнішні фразеологічні від-
ношення фраземних знаків, які служать виявом 
їх спеціального функціонально-комунікативного 
призначення; 6) інваріантні обмеження мовлен-
нєвих трансформацій фразеологізмів, поза яки-
ми видозмінена ФО взагалі неможлива, оскільки 
вона зумовлює їх дефразеологізацію [1, с. 86].

На думку В. Юрченко, фразеологізм як само-
стійна мовна одиниця характеризується відпо-
відними диференційними ознаками, а саме:

– фразеологічне значення;
– компонентний склад;
– граматичні категорії [15, с. 80–88].
Визначення диференційних ознак ФО дозво-

ляє розглядати фразеологізми як окремі само-
стійні одиниці мови, відмінні від слова, слово-
сполучення і речення, а разом з тим і як такі, що 
мають з останніми багато спільного. Значення 
фразеологізму може співвідноситися із значен-
ням слова, що виключає їх тотожність між собою. 
Крім того, слід мати на увазі, що “фразеологічне 
значення”, на відміну від лексичного, не усклад-
нене словотворчим значенням, що і становить 
істотну особливість фразеологічної семантики  
[1, c. 83–86]. Так, наприклад, ФО, як і слова мо-
жуть вступати у синонімічні відношення зі сло-
вами і виконувати, як і слова, відповідні син-
таксичні функції, наприклад: not to give a red 
cent – зовсім не цінувати [3].

Отже, говорячи про спільні і відмінні риси 
фразеологічної одиниці і слова, неодноразо-
во підкреслювалося, що фразеологізми мають 
спільність зі словосполученнями. Ця спільність 
у першу чергу виявляється в тому, що і фразео-
логізм і словосполучення – роздільно оформле-
ні одиниці. Зазначимо, що фразеологізми слід 
вивчати, не ізольовано, а в тісному зв’язку з ін-
шими одиницями мови. Як і будь-який мовний 
рівень, фразеологізми також класифікуються за 
різними ознаками.

У сучасному мовознавстві відомі кілька типів 
класифікації фразеологізмів за основними озна-
ками та внутрішніми закономірностями. Так, на-
приклад, за семантичною злитістю компонентів 
розрізняють:

а) фразеологічні зрощення; 
б) фразеологічні єдності; 
в) фразеологічні сполучення (класифікація 

В. Виноградова) [4].
До них додаються ще фразеологічні вислови 

(за класифікацією М. Шанського) [14].
Фразеологічні зрощення або ідіоми є абсолют-

но неподільними, нерозкладними словосполу-
ченнями, значення яких не залежить від їх лек-
сичного складу. Вони мають повністю затемнене 
семантичне мотивування. У їх значенні немає 
ніякого, навіть потенційного, зв’язку із значен-
ням їх компонентів, наприклад: the black dog is on 
one´s back – нудитися, blue bonnet – шотландець; 

to ran away – накивати п'ятами; to kiss the hare's 
foot – спізнюватися [3; 16]. Семантична неподіль-
ність виникає або підтримується у фразеологіч-
них зрощеннях рядом фактів: наявністю у складі 
фразеологічних одиниць застарілих слів, незрозу-
мілих для загалу, втратою у межах фразеологіч-
ної одиниці живого синтаксичного зв’язку. 

Фразеологічна єдність – це семантично не-
подільний фразеологізм, цілісне значення яко-
го вмотивоване значенням компонентів, на-
приклад: a shot in the blue – помилка, промах, 
baker's dozen – чортова дюжина; one's place in the 
sun – місце під сонцем; Pandora's box – скринь-
ка Пандори [3; 16]. Мотивованість фразеологіч-
них єдностей опосередкована. Більшість із них 
є образними висловами, – причому образний 
стрижень, на якому вони виникають, може від-
чуватися більш чи менш виразно. Семантична 
замкнутість фразеологічних єдностей може ство-
рюватися також евфонічними чи формально-
граматичними засобами – римою, алітераціями. 
Фразеологічні єдності можуть виникати і внаслі-
док синтаксичної спеціалізації фрази, вживання 
її у певній граматичній формі.

Третя група за класифікацією В. Виногра-
дова фразеологічні сполучення, що докорін-
но відрізняється від фразеологічних зрощень 
і фразеологічних єдностей. Вони виникають як 
переносні на базі основного значення. Фразео-
логічні сполучення – стійкі вислови, до складу 
яких входять слова з вільним і фразеологічно 
зв’язаним значенням. У них цілісне значення 
випливає з семантики окремих слів: to drink till 
all is blue – допитися до білої гарячки, the break 
of the day – світанок; prove a success – мати успіх; 
take one's easy – відпочивати [3; 16]. Поза трьо-
ма групами фразеологізмів, віділених акаде-
міком В. Виноградовим, залишилися народні 
прислів`я, приказки, примовки, крилаті висло-
ви, термінологічні словосполучення [9, с. 13].

Прислів’я – це виражений структурою речен-
ня народний вислів повчального змісту, який 
формулює певну життєву закономірність або 
правило, що є широким узагальненням багатові-
кових спостережень народу, його суспільного до-
свіду. Наприклад: every cloud has а (або its) silver 
lining – нема худа без добра; don’t look a gift horse 
in the mouth – дарованому коневі в зуби не загля-
дають; he laughs best who laughs last – добре смі-
ється той, хто сміється останнім; old friends and 
old wine are best – старий друг – кращий двох но-
вих; practice makes perfect – повторення – мати 
навчання [5].

Приказка – народний вислів, близький до 
прислів’я, але позбавлений узагальнювального, 
повчального характеру, наприклад: that's another 
pair of shoes – це зовсім інша справа, great boast, 
small roast – багато шуму із-за нічого, he can't say 
"boo" to a goose – він і мухи не образить [5].

Крилаті вислови – влучні вислови видатних 
людей: письменників, учених, державних і полі-
тичних діячів: money often costs too much – часто 
гроші коштують занадто дорого [12].

Зберігши класифікацію фразеологічних оди-
ниць за В. Виноградовим, М. Шанський виділяв 
фразеологічні вирази, до яких належать стійкі 
в своєму складі і вживанні фразеологічні зворо-
ти, які не тільки є семантично подільними, але 
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й складаються цілком зі слів з вільним значен-
ням [14]. Відтак фразеологічні вирази – це такі 
стійкі звороти мови, які семантично не діляться 
і складаються з слів із вільним значенням, але 
в процесі мовлення відтворюються як сталі мовні 
одиниці. До них належать фразеологічні висло-
ви комунікативного типу (речення). 

Висновки і пропозиції. Розглянувши вну-
трішні закономірності та проаналізувавши осно-
вні ознаки фразеологізмів у англійській мові, 
можемо стверджувати, що фразеологічна одини-
ця – це стійке та неподільне, зазвичай експресив-
но-забарвлене сполучення лексичних одиниць, 
що є номінальним за функцією, і значення якого 
не залежить від значення окремих лексичних 

одиниць, що входять до його складу. ФО як окре-
ма, самостійна одиниця мови, здатна, виражати 
свою семантику, вступати з іншими одиницями 
мови в смислові зв’язки, а отже мати граматичні 
категорії, виконувати в реченні відповідну син-
таксичну функцію. Відтак серед багатьох ознак 
фразеологічних одиниць можна виділити найза-
гальніші: семантична цілісність або семантична 
нерозкладність, метафоричність, нарізнооформ-
леність, відтворюваність, наявність не менше 
двох повнозначних слів та ін. ФО використову-
ються для стилізації тексту та увиразнення мов-
лення. Фразеологізми володіють високим рівнем 
мотивації, їхнє значення легко зрозуміти і в той 
же час вони урізноманітнюють мову. 
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LINGUOCULTURAL ASPECT OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN AMERICAN ENGLISH
Summary. The aim of the article is to study the linguocultural peculiarities of phraseological units in American 
English. The article enlightens some theoretical grounds of the research, namely the notions of anthropocentric 
and axiological approach in linguistics, reflecting their role in cognition, perception and imagery of a certain soci-
ety. The explication of national identity of the American nation in phraseology is considered. It has been revealed 
that phraseological units contain verbal variant of cultural codes that reflect national picture of the world, demon-
strating the peculiarities of national vision of reality. Anthropocentric direction in linguistics in general and phra-
seology in particular is associated with cognitive activities of the individual and involves axiological component. 
Axiological aspect defines the system of values of both an individual and the society and is an or-ganic continuation 
of the anthropocentric one. It is revealed that the most transparent from the point of view of national and cultural 
features are those phraseological units that contain special linguocultural information: geographic names, land-
mark names, names of subjects of national culture, representatives of flora and fauna and so on. It is proved that 
coordination between language and culture is most evident in those phraseological units that contain axiological 
information and associated with formation of the language picture of the world. Nationally marked idioms reflect 
the historical development of the ethnos, its traditions and habits, peculiarities of the worldview, etc. Semantic 
fields where phraseological units serve as a means of expressing of national characteristics of the American nation, 
namely responsibility and self-reliance, success, privacy, gender equality, patriotism, rivalry have been revealed. 
Keywords: language picture of the world, anthropocentrism, axiology, linguocultural code, verbalization. 

Тимчук О.Т.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  
АМЕРИКАНСЬКОГО ВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Анотація. Мета статті – дослідити сутність лінгвокультурних особливостей фразеологічних одиниць амери-
канського варіанта англійської мови у теоретичному аспекті. Розглянуто експлікацію національної ідентич-
ності американської нації у фразеологічному фонді англійської мови. Виявлено, що фразеологічні одиниці 
містять у собі вербалізовані культурні коди, що відображають національну мовну картину світу, демонстру-
ючи особливості національного бачення навколишньої дійсності. Культурний код – категорія універсальна, 
однак її реалізація на конкретному мовному матеріалі завжди національно забарвлена і відображає систему 
уявлень і цінностей кожного етносу. Мовна картина світу носія мови формується під впливом як лінгвіс-
тичних (особливості устрою кожної окремо взятої мовної системи), так і екстралінгвістичних чинників (осо-
бистий життєвий досвід, вік, стать, соціальний статус, освіта, моральні цінності і т. п.). Антропоцентричний 
напрямок дослідження мови загалом і фразеології зокрема пов’язаний із когнітивною діяльністю особистості 
і передбачає залучення аксіологічної складової у дослідження. Аксіологічний аспект визначає систему цін-
ностей як особистості, так і суспільства і є органічним продовженням антропоцентричного. Виявлено, що 
найбільш прозорими з точки зору національно-культурної специфіки є ті фразеологічні одиниці, що містять 
особливу лінгвокультурну інформацію: географічні назви, прецедентні імена, назви предметів національної 
культури, представників флори і фауни, тощо. Доведено, що зв’язок між мовою і культурою найнаочніше 
виявляється у тих фразеологічних єдностях, що містять аксіологічну інформацію і пов’язані з формуван-
ням мовної картини світу. Національно марковані фразеологізми відображають історичний розвиток етносу, 
його традиції і звички, особливості світосприйняття і т. п. Виявлено семантичні поля, в яких фразеологічні 
одиниці слугують засобом вираження національних особливостей американського етносу: відповідальність і 
самоствердження, успішність, індивідуалізм, статева рівність, патріотизм, суперництво. 
Ключові слова: мовна картина світу, антропоцентризм, аксіологія, лінгвокультурний код, вербалізація. 

Formulation of the problem. Phraseological 
units are considered to be the most popular 

material, illustrating the features of native speakers’ 
image of the world. Comparative studies of phraseo-
logical units of different languages help to expand 
the idea of the idiomatics of a certain language and, 
thus, make a certain contribution to the study of civi-
lization and culture on the whole. By exploring phra-
seological units, one can trace the entire history of 
human society: from the birth of traditions and cus-
toms to the achievements of science and technology 
and also to compare the peculiarity of the evolution 
of two (or more) communities. Phraseological com-
position of the language involves the transmission 
of the standards and stereotypes of national culture 

from generation to generation. Phraseological unit is 
included in the field of human spiritual semantics, 
all its meanings are connected with a person, his 
image of the world and attitude to the environment. 
Phraseological units form a picture of the world of 
native speakers, because the results of the cultural 
experience of the people are concentrated in them. 
An integrated approach to the study of phraseolog-
ical units from the point of view of linguistic and 
extralinguistic factors is considered actual, since 
phraseological units contain information filled with 
additional associative and emotional elements. 

The aim of the research is to study the the-
oretical background of linguocultural features of 
phraseological units in American English. 
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Analysis of the investigation. The problems of 

axiology, associated with the theory of values, were 
mainly highlighted in the works of philosophers 
and sociologists. The interest to these problems of 
linguists and cultural researchers appeared only in 
the last decade. The theoretical basis of the study is 
embodied in the works of the scientists in the field of 
phraseology, linguocultural and linguistic studies, 
the theory of intercultural communication, cogni-
tive linguistics, ethno-linguistics, sociolinguistics: 
A. Vezhbitska, V. Kostomarov, O. Kunin, O. Seliva-
nov, V. Teliya and others. The development of ques-
tions of linguoaxiology is of great importance for 
identifying and explaining the specifics of the lan-
guage picture of the world and the peculiarities of 
the national mentality, and is associated with the 
improvement of intercultural communication. The 
works of M. Arutiunova, L. Bayramova, V. Karasik, 
Y. Sorokin and others demonstrate their interest 
to this sphere of linguistics and its particular prob-
lems. The scientists research the values of the pic-
ture of the world reflected in lexicology, semantics, 
various conceptospheres of the language, etc. Axio-
logical connotation as a component of connotative 
complex of lexical units has repeatedly been the 
subject of research of both Ukrainian and foreign 
linguists. In particular, this problem is reflected 
in the works of such linguists as V. Goverdovsky, 
N. Polyuzhina, V. Teliya, T. Kosmeda, I. Fadee-
va and others. Components of the connotation of 
phraseological units are considered in the works of 
A. F. Arsentyeva, who also includes imagery to the 
structure of this connotation. 

The study of phraseology based on the principle 
“a person in the language” has led to the develop-
ment of a new direction – anthropocentric phrase-
ology. Anthropocentric phraseology, according 
to some researchers, nowadays is going through 
a new stage of its development, which can be called 
interpretic, because “it is the interpretation that 
is associated now with hopes for a progress in the 
theory of phraseology, phraseography practice and 
phraseology didactics” [1, p. 67]. The study of the 
correlation between linguistic and extralinguistic 
meanings of phraseological units is an important 
task of anthropocentric phraseology, as only a por-
tion of mental information is encoded in phraseo-
logical meaning, while the other part is represent-
ed in the human state of mind by semantic images 
of extralinguistic nature [1, p. 71].

Presentation of the main material of the 
research. Anthropocentric approach in linguistic 
research involves not only defining how a person is 
represented in the language, but also what a per-
son considers to be valuable to himself or to his so-
ciety. Axiological aspect of research in linguistics is 
a natural extension of the anthropocentric one. An-
thropocentric direction of modern linguistics deve-
lopment has led to the study of universal linguistic 
categories that are closely related to human cogni-
tive activity. Evaluation is one of these categories 
and its uniqueness lies in the ability not only to re-
flect how valuable the object is for the subject, but 
also to form public opinion and conception of the 
world and influence the behaviour of people. Each 
person is a unique personality, who apprehends 
and appreciates the laws of nature and social en-
vironment in his own way. The individual picture 

of the world is influenced by many factors, such as 
a person's life experience, age, gender, social sta-
tus, education, etc. The most powerful influence on 
the formation of the human as-sessment scale is the 
way of life and values of the culture of the society, 
of which a certain language personality is a part. 
National and cultural specificity of the people is 
necessarily expressed in their language. The vocab-
ulary of the language (including its phraseological 
fund) imposes an imprint on the life of society, its 
material and spiritual culture. To analyse what 
values may be expressed by linguistic units and 
phraseological units in particular is the problem of 
great linguistic importance in the aspect of axiolo-
gy. The reorientation of linguistics to the study of 
anthropocentric language provides theoretical tools 
adequate to description of this information. In this 
regard, phraseology is characterized by a strong cul-
tural background, demonstrating the vision of the 
world and peculiarities of national cultural code. 
According to M.L. Kovshova, phraseological units 
are compressed cultural texts: the entire idiomatics 
of the language is penetrated by verbalized cultural 
codes [4, p. 218]. Estimation always accompanies 
epistemological activity of a man and evaluation is 
a testament to the degree of knowledge of the world 
and is formed under the influence of such factors 
as social position of a man, his worldview, level of 
culture, intelligence, moral development, age, life 
experience, compliance with the norms and prin-
ciples of morality. “Knowledge is not limited to the 
reflection of reality, because a man not only knows 
but also evaluates the world, evaluates its proper-
ties and qualities in terms of their importance to 
meet his needs” [5, p. 230]. As we know, language 
is a social phenomenon, so it is inseparably linked 
to its native speakers and is one of the main forms 
of expression of national consciousness and reflec-
tion of national culture. Awareness of the need for 
a multifaceted study of the problem of correlation 
between language and culture has led to the emer-
gence of a new comprehensive field of language sci-
ence, i. e. linguocultural studies.

Axiological aspect that involves determining 
what a person considers valuable to himself, those 
around him and to the society is continuation and 
significant supplement of anthropocentric approach 
to the study of linguistic phenomena related to hu-
man representation in the language and above all 
in phraseology.

Therefore, axiological aspect of the research in 
linguistics is a natural extension of the anthropo-
centric one.

Language is a social phenomenon, hence it is in-
separably connected with its speakers and is one of 
the main forms of expression of national conscious-
ness and reflection of the national culture. Aware-
ness of the need for multidimensional study of the 
problem of the relation between language and cul-
ture, one of the main in modern lingistics, led to the 
emergence of a new complex branch of the science 
of language – linguoculturology, which focuses on 
the research of human language factor, manifested 
in his practical life, affecting his philosophy of life, 
and thus the strategy of discursive practices, which 
cover all spheres of human presence in the world. 

Being an integral part of all registers of the lan-
guage, phraseology, alongside with the expressive-
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ness and imagery, is characterized by the presence 
of a thick cultural layer of information and it shows 
a vision of the world and national culture. 

The most transparent from the point of view 
of national and cultural specifics are phraseologi-
cal units, which contain special linguocultural in-
formation. Their specificity is created in the first 
place, due to denotative aspects of meanings. These 
include, for example, those phraseological units 
which contain the names of subjects of national cul-
ture (paddle one's own canoe), flora and fauna (tree 
the coon), precedent names (California Bible, Jesus 
society), geographical names (Father Knickerbock-
er, Connecticut Yankee). However, the fundamental 
linkage between language and culture manifests it-
self in those phraseological units that are involved 
in the formation of the picture of the world of a par-
ticular society, conveying important axiological 
information. In this case, estimation contained in 
axiological component of the meaning is universal 
for all members of the society. The American na-
tion is unique due to the fact that it was formed 
not on the basis of an ethnic group, but on the basis 
of territorial unity and beliefs. National specifics of 
phraseology may reflect the history of the people, 
peculiar traditions, customs, and the character of 
the nation, originally laid down in its prototype. 

The analysis of phraseological units allowed to 
distinguish several semantic fields, where the men-
tality of the American people is most noticeable. 
Thus, the core values of linguoculture of the United 
States of America are reflected in these dominant 
features of the national character of the Americans, 
represented in the phraseological units: self-re-
liance and responsibility (get off the dime [ODI]); 
gender equality (Jane Crow [АУФС]); patriotism 
(the bird of Washington, the Old Glory [АУФС]); 
privacy (paddle your own canoe [ODI]); activity 
and hard work (cook with gas [АУФС]); success (to 

get to first base [АУФС]); competition (in the cat-
bird seat [АУФС]); wisdom (Connecticut Yankee 
[LDCE]). According to A. A. Jioyeva, the concept of 
privacy is the key concept in the overall system of 
English perception and lines like this: geographi-
cal distance – body distance – personal (mental) 
distance – language distance [3, p. 57]. Restraint, 
caution, practicality and self-esteem are the main 
features of the English national character, which 
is very clearly expressed in English phraseolo-
gy (a hedge between keeps friendship green, if you 
want a thing well done, do it yourself [АУФС]) and 
in American phraseology in particular (paddle your 
own canoe [ODI]). 

Conclusion and prospects of further re-
search. The picture of the world of any society nec-
essarily contains an element of self-identification, 
which is particularly evident in the opposition of 
members of that society to others outside the group. 
The American nation is in its own ways unique, be-
cause it was not based on ethnicity, but on the basis 
of territorial unity and unity of beliefs. The American 
society was formed as the unity of people of different 
races and nationalities from many countries of the 
world, which is reflected in the language on the whole 
and phraseology in particular as the most emotional 
and expressive part of the language. The analysis of 
the reflection of the national identity of the Ameri-
can nation in the phraseological fund of American 
English allowed to distinguish the most peculiar fea-
tures of the national character, reflected in phraseol-
ogy: self-reliance and responsibility, gender equality, 
patriotism, privacy, activity and hard work, success, 
competition, wisdom, restraint, caution, practicality, 
self-esteem and competition. The prospects for fur-
ther research are seen in deepening the development 
of the theory of axiological approach in linguistics and 
in phraseology in particular, as well as in the study of 
phraseology in anthropocentric aspect. 
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ЮРІЙ ЛУЦЬКИЙ: ПОГЛЯД СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА
Анотація. У статті досліджено та проаналізовано творчий доробок відомого закордонного українознавця 
Юрія Луцького. У статті простежено, на які літературознавчі методології спирався у своїх розвідках Юрій 
Луцький, чи є ці методології продуктивними для дослідження української літератури, яке місце займає 
наукова спадщина Луцького в сучасному українському літературознавстві. Особливо акцентовано увагу, 
що в його руках літературознавчі дослідження не залишаються виключно біля текстів, а часто переходять 
у царину біографії й історії. Більше того доведено: основним об`єктом пізнання для Луцького часто є не 
природа та цінність літературних творів, а історичні процеси, виявами яких вони (твори) є. Доведено, що 
Луцький деколи цілком доречно застосовує нетрадиційні теоретичні методологічні моделі, якщо вони до-
помагають пізнати об`єкт дослідження.
Ключові слова: Юрій Луцький, методологія, українське літературознавство, теорія, літературознавчий 
дискурс.
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YURIY LUTSKY: A VIEW OF MODERN UKRAINIAN LITERATURE
Summary. The article explores and analyzes the creative achievements of a well-known foreign Ukrainian 
scientist Yuriy Lutsky. The article traces which literary methodologies relied on in his research by Yuriy 
Lutsky, whether these methodologies are productive for the study of Ukrainian literature, which is the place 
of Lutsky's scientific heritage in contemporary Ukrainian literary studies. It has been proved that Yuriy Lut-
sky's literary and scientific heritage can be divided into two groups – research and translation. Both aspects 
are often complementary. The main focus is on literary criticism, although Lutsky's first printed works deal 
with the linguistic issues. In the literary studies there can be distinguished three main complexes of research: 
1) Shevchenko, 2) Kulish, 3) VAPLITE. Each of these phenomena is considered not in the isolation, but in 
the context – temporal and ideological: all his attention is focused on the history of Ukrainian writing of the 
nineteenth – the first half of the twentieth century. Particular attention has been drawn to the fact that in his 
hands literary studies do not remain solely near texts, and often pass into the realm of biography and history. 
Moreover, it has been proved that the main object of knowledge for Lutskу is often not the nature and the value 
of literary works, but the historical processes of which they (works) are. It has been proved that Lutskу some-
times makes good use of unconventional theoretical methodological models if they help to know the object of 
study. Lutsky's name is associated with a whole library of publications, without which it is impossible to think 
today of Ukrainian literary criticism and without which it is simply impossible to build an English-speaking 
course in Ukrainian literature. It has a name you won't miss in the ranks of the greatest scholars in the West. 
It has been proved that the works of Yuriy Lutsky will continue to enrich the Ukrainian reader both with a 
fresh style of scientific presentation, with many scientific questions, and with original, deep assessments and 
judgments. It has been suggested that the weak point in the existing studies on Yuriy Lutsky’s artistic heritage 
is a serious discussion of his creative achievements. 
Keywords: Yuriy Lutsky, methodology, Ukrainian literary criticism, theory, literary discourse.

Постановка проблеми. У сучасному укра-
їнському літературознавстві починається 

справжнє осмислення зарубіжної україністики. 
Освоєння досвіду зарубіжної україністики для 
нас важливе у багатьох аспектах: і тим, що зару-
біжні вчені могли користуватися недоступними 
для материкових українців архівами та заборо-
неною в Україні інформацією і, новими західни-
ми теоріями та методологіями літературознав-
чих інтерпретацій, що, своєю чергою, теж було 
забороненим у радянській науці про літерату-
ру. Юрій Луцький посідає особливе місце серед 
україністів, для яких теоретичні аспекти дослід-
ження літератури були чи не найвагомішими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упродовж останніх десяти років тексти та літе-
ратурознавчі розвідки американських та захід-
ноєвропейських дослідників української літера-
тури доходили до нас двома шляхами. З одного 
боку, українська діаспора передавала на Украї-
ну різними способами опубліковані за її межами 

книжки, а з другого боку, наше суспільство на-
решті спромоглося на перевидання цілого ряду 
видатних праць закордонних українознавців: 
«Історія української літератури» Д. Чижевсько-
го, статей та монографій І. Фізера, Ю. Луцько-
го, Г. Грабовича, вибраних розвідок Л. Плюща, 
М. Павлишина, О. Ільницького, М. Шкандрія.

Мета статті. У нашій розвідці ми постарає-
мось простежити, на які літе-ратурознавчі ме-
тодології спирався у своїх працях Луцький, чи 
є ці методології продуктивними для дослідження 
української літератури, яке місце займає науко-
ва спадщина Луцького в сучасному українсько-
му літературознавстві.

Виклад основного матеріалу. Відомос-
ті про Юрія Луцького подають різні українські 
довідкові видання. Коротко написано про нього 
в «Енциклопедії Українознавства»: «…літерату-
рознавець, родом з Галичини, тепер у Канаді» 
[1, с. 1388]; дещо ширше – в «Українській Літе-
ратурній Енциклопедії»: «автор англомовних 
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праць з української літератури, перекладач», 
котрий «1937 еміґрував до Німеччини, пізніше 
до Англії, США, Канади» [6, с. 242]. Проте саме 
така неповна інформація вимагає певних додат-
кових роз`яснень. Скажімо, гасло в УЛЕ написа-
не за тією загальною схемою, що прикладалася 
до всіх діячів літератури й науки в діаспорі: щоб 
опинитися в тій-таки діаспорі, треба було свого 
часу еміґрувати з рідного краю. Але у випадку 
з Ю. Луцьким маємо досить специфічну ситуа-
цію: справа полягає в тому, що він ніколи не був 
еміґрантом; він, напевно, один з небагатьох, «не 
обтяжених в минулому проблемами скиталь-
ства» [5, с. 120].

Професор-емерит Торонтського університе-
ту, славіст і україніст, Юрій Луцький народився 
11 червня 1919 р. в селі Янчин поблизу Львова 
у родині відомого поета-молодомузівця Остапа 
Луцького та Орисі (Ірини) з не менш знаного 
роду Смаль-Стоцьких. Батько Юрія, Остап Луць-
кий, був студентом Краківського і Празького уні-
верситетів, професором університету у Чернів-
цях; колишній старшина Української Галицької 
Армії, був одним із чільних діячів кооперативно-
го руху, політиком УНДО і послом до польсько-
го сейму та, згодом, сенату. Дід Юрія,Степан 
Смаль-Стоцький, філолог і громадський діяч, 
жив у Празі. Одержавши середню освіту (у 1937 р. 
закінчив академічну ґімназію у Львові), Юрій 
Луцький розпочав студії в Берліні. «В універси-
теті я записався на ґерманістику, але ходив на 
різні виклади промінентних професорів (Гарт-
ман, Шпрангер) і дуже багато скористав з їхніх 
лекцій. Примусових завдань там не було. Я та-
кож став учнем славного славіста Маркса Вас-
мера, який мені – єдиному студентові – читав 
спецкурс про Шевченка (а радше я читав, а він 
слухав і коментував)» [3, с. 108], – читаємо у спо-
гадах Ю. Луцького. Коли події стали котитися до 
другої світової війни Луцький мав нагоду продо-
вжити навчання в Англії Там він студіював ан-
глійську літературу. У Кембріджі захистив ма-
ґістерську дисертацію з творчості Олдоса Гакслі. 
У вищезгаданому спогаді Луцький зазначає, що 
в Бірмінґамському університеті великий вплив 
на нього мав професор-англіст Шапіро, який 
«навчив уважно читати тексти і шукати значен-
ня як поодиноких слів так і цілого сенсу твору» 
[5, с. 119]. До вчителів Луцького належала та-
кож молода ще тоді Гелен Ґарднер. Згодом вона 
перейшла до Оксфордського університету, де 
стала одним із авторитетніших дослідників твор-
чості Т.С. Еліота та англійської релігійної поезії  
XVII століття. В 1957 році, вийшла її книжка 
«Справа критики» («The Business of Criticism»), 
яка перегукується з деякими науковими по-
глядами Луцького. На думку обох дослідників 
критик повинен донести до свідомості читача 
цінність даного твору, критика повинна бути 
незаанґажована, доступна для читача і необтя-
жена літературознавчою термінологією. Образ 
літературознавця як репрезентата читацького 
загалу залишився близький Луцькому впродовж 
його творчості.

Друга світова війна обірвала контакт між 
Юрієм Луцьким і його батьком. Далеко пізніше 
Юрієві стало відомо, що батька заарештувала 
радянська влада ще в 1939 році і що 1941 року 

він помер у концтаборі на півночі Росії. У грудні 
1943 р. Ю. Луцький пішов до британської армії. 
Будучи військовим перекладачем, він став без-
силим спостерігачем і учасником холоднокровної 
передачі радянських дезертирів, котрі опини-
лися в англійській зоні окупованої Німеччини, 
в руки радянської армії на майже певну смерть. 
Марко Павлишин зауважує, що ми не помили-
мося, якщо побачимо зв`язок між особисто пере-
житим під час війни – втратою рідної людини 
через примху злочинної держави, гіркотою від 
праґматичного цинізму авторів міфу про «чесну 
гру» – та етичним пафосом усіх пізніших праць 
Юрія Луцького. Наукова об`єктивність його пи-
сань ніколи не стає «перепоною для солідари-
зації з кривдженими і засудження кривдників» 
[7, с. 119]. Можливо, таке відчуття історичної не-
справедливості, загострене особисто пережитим, 
вплинуло на рішення Юрія Луцького змінити 
напрям кар`єри. Переїхавши після війни до Ка-
нади, 1949 року він залишає посаду виклада-
ча англійської літератури в Саскачеванському 
університеті і їде до Нью-Йорку, де в Колумбій-
ському університеті починає підготовку до док-
торату зі славістики. У виборі теми – навкололі-
тературна політика в підрадянській Україні до 
1934 року – відчувається і характерна для Луць-
кого опозиційність (цього разу «проти течії» аме-
риканської славістики), і бажання якоїсь спра-
ведливості, «чесної гри»: адже ж неповних два 
десятиліття перед тим було знищено ледь не всіх, 
хто творив українську літературу, а поза вузьки-
ми колами української еміґрації про це майже 
ніхто не знав і не писав. У 1952 р. Ю. Луцький 
успішно захистив дисертацію на тему: «Літера-
турна політика на радянській Україні; 1917-34»  
(«Literary Politics in the Soviet Ukraine,  
1917– 4»). З 1952 по 1984 рр. – професор і голова 
слов`янського відділу в Торонтському універси-
теті. Лауреат на-городи Антоновичів 1999 року. 
Завзятий англофіл, Юрій Луцький упорядкував 
своє життя, чи, власне, творчість, «із подиву гід-
ною педантичністю: нічого зайвого, випадкового, 
незавершеного» [8, с. 161]. Після важкої хворо-
би помер у торонтській лікарні 22 листопада, на  
83-му році життя. Залишилася дружина, шот-
ландка з походження, з якою він переклав за пів-
століття англійською мовою кільканадцять кни-
жок українських письменників, залишилося троє 
доньок, онуки, учні, що із незмінною шаною зга-
дують свого університетського професора, і, звіс-
но, – десятки наукових статей, збірників, книжок.

Літературно-наукові праці Ю. Луцького мож-
на поділити на дві групи – дослідницька та пе-
рекладацька. Обидва аспекти часто доповнюють 
один одного. Основний акцент припадає на лі-
тературознавство, хоча перші друковані праці 
Ю. Луцького стосуються мовознавчої проблема-
тики: 1949 р. він видав «Граматику сучасної укра-
їнської мови» («Modern Ukrainian Grammar»), 
а через рік – «Підручник англійської мови для 
українців» («English for Ukrainian»). У літерату-
рознавчому ж доробку можна виокремити три 
основні комплекси досліджень: 1) Шевченко;  
2) Куліш; 3) ВАПЛІТЕ. Кожне з названих явищ 
розглядається не ізольовано, а в контексті – ча-
совому й ідейному: всю свою увагу літературоз-
навця Ю. Луцький зосереджує на історії укра-
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їнського письменства XIX – першої половини 
ХХ століття. Маємо цілий ряд шевченкознавчих 
розвідок, написаних англійською мовою; в осно-
вному – це наукові статті, як-от: «Дослідження 
творчості Шевченка через сто років після по-
етової смерті» («Shevchenko Studies One Century 
after the Poet`s Death», 1962); «Чи є Шевченко 
символом всесвітньої свободи?» («Is Shevchenko 
a Symbol of Universal Freedom?», 1964); «Ар-
хетип байстрюка в Шевченковій поезії» («The 
Archetype of the Bastard in Shevchenko`s Poetry», 
1970); «Шевченко та Блейк» («Shevchenko and 
Blake», 1978). Є також і монографія есеїстично-
го плану: «Шевченкова незабутня мандрівка» 
(«Shevchenco‘s Unforgotten Journey»). Деякі шев-
ченкознавчі статті друковано українською мовою 
в журналі “Сучасність»: «Ще до теми – Шевченко 
і Куліш» (1985, Ч. 11), «Шевченкові зустрічі з Ма-
зепою»(1986, Ч. 12), «Шевченко, Куліш і граф 
Орлов» (1987, Ч. 3). Саме із статей, написаних 
українською мовою, добре видно, що шевченкоз-
навство Ю. Луцького не замикається лише на са-
мому Шевченкові, а має виходи до інших постатей 
українського літературно-культурного розвитку. 
В такому розширеному контексті необхідно зга-
дати ще про дві наукові монографії Ю. Луць-
кого: «Молода Україна: Кирило-Мефодіївське 
братство» («Young Ukraine : The Brotherhood 
of Sts. Cyril and Methodius») та «Між Гоголем 
і Шевченком: Полярність в літературній Украї-
ні» («Between Gogol` and Sevcenko: Polarity in the 
Literature Ukraine, 1798–1847»). З огляду на те, 
що остання розвідка певною мірою стосується не 
лише україністики, а й русистики, вона отримала 
широкий резонанс, і саме ви-сновки Ю. Луцького 
досить часто використовуються в окресленні фе-
номена не стільки Шевченка, як Гоголя. Гоголь 
виступає як речник колоніального складу думки 
і як культурне явище, що допомагає здійснюва-
ти імперську владу. Шевченко категорично за-
перечує імперію і стверджує українськість «…як 
Проект, як романтичну телеологію» [7, с. 121]. 
Кобзар для Луцького – рушій антиколоніаль-
ного начала. У монографії читаємо: «Якщо під 
націоналізмом розуміти обстоювання основних 
людських прав (соціальних, національних, куль-
турних і мовних), тоді Шевченко справді націо-
наліст. Його вимоги соціальної справедливості 
й національного самовияву по-суті являли собою 
декларацію незалежності» [2, с. 188]. У цій мо-
нографії автор намагається проаналізувати роз-
біжність в духовному житті України того часу, 
розбіжність, яка певною мірою існує і сьогодні. 
Луцький розглядає це явище радше з боку історії 
інтелектуального життя, ніж літературної кри-
тики. В дослідженні автор намагається висвіт-
лити процес виникнення модерної української 
національної свідомості, яка головним чином 
виявилася в літературі і науці (історія, етно-
графія). Саме тому багато уваги присвячується 
письменникам, історикам і фолкльористам тієї 
доби. Незважаючи на суперечності, які криються 
в самій темі, значення постаті Гоголя аж ніяк не 
применшується, а навпаки, вона стає історично 
виправданою. Матеріал монографії опертий на 
першоджерела і документальні дані. Цим зумов-
лене також велике число приміток. Але праця 
написана в першу чергу для англомовного чита-

ча, який про ту добу, на думку автора, недостат-
ньо поінформований.

Юрію Луцькому належить англомовна моно-
графія «Пантелеймон Куліш. Нарис його життя 
і доби» («Panteleimon Kulish. A Sketch of His Life 
and Times», 1983), яка спеціально присвячена 
творчості П. Куліша. Луцького приваблює склад-
ність і неоднозначність Куліша як українського 
інтеліґента; його світоглядова ориґінальність, 
яка відбивається в своєрідному консерватизмі 
під назвою «хуторянство»; і його нахил спере-
чатися з Шевченком або намагання у першо-
му українському історичному романі – «Чорній 
раді» – розмонтувати міф про націотворчу роль 
козацтва – перш ніж цей міф утвердився у жан-
рі роману. У річищі наших спостережень мож-
на зауважити, що саме в формі роздумів подає 
Ю. Луцький підсумки своїх тривалих студій 
над творчістю П. Куліша. Науковець зазначає: 
«П. Куліш – великий просвітитель народний 
і ворог політичної акції» [4, с. 20]. Як русофіла 
ситуативного його взагалі не люблять у діаспо-
рі, але цінне в Куліша – його незмінна переко-
наність у тому, що культура мусить бути понад 
політикою. Особливу увагу Луцький звертає на 
те, що Кулішева мова нині доступна всім. «Стиль 
його публіцистики та перекладів (окрім Біблії, 
він уперше переклав українською деякі драми 
Шекспіра) ясний і промовистий, далекий від 
стилю сьогоднішньої темної непролазної рекон-
струкції» [4, с. 21]. До монографії про життєвий 
і творчий шлях П. Куліша долучається також ви-
дання «Вибраних листів Пантелеймона Куліша, 
українською мовою писаних» (Нью-Йорк; Торон-
то, 1984), що є найпомітнішою публікацією Кулі-
шевого епістолярію у другій половині ХХ ст. По-
руч з монографією про П. Куліша маємо «Чорну 
раду» («The Black Council») в англомовній інтер-
претації Ю.Луцького.

Отже, Ю. Луцького з повним правом необ-
хідно зарахувати до найавторитетніших кулі-
шезнавців після дослідників 1920-30-х рр. –  
Дм. Дорошенка, М. Зерова, В. Петрова, О. До-
рошкевича, Є. Кирилюка.

Об`ємний доробок Луцького-літературознав-
ця пов`язаний з історією української літератури 
ХХ ст. Передовсім йдеться про український ре-
несанс 20-30-х рр; У 1992 р. з`явилася моногра-
фія Луцького «Українська література в двадця-
тому столітті. Посібник для читача» («Ukrainian 
Literature in the Twentieth Century. A Reader`s 
Guide»), що мала за мету в малому об`ємі (менше 
120 сторінок) ознайомити англомовного студен-
та й нефахового читача з основними фактами 
й проблемами широкої і складної теми. Особливу 
увагу Луцький зосередив на організації ВАПЛІ-
ТЕ (Вільної Академії Пролетарської літератури, 
секретарем якої був Аркадій Любченко). 

Усюди в Луцького – найвиразніше, можливо, 
в дослідженнях літератури ХІХ століття – ми зу-
стрічаємо тему приреченості культури, що перебу-
ває в боротьбі за національне самоутвердження: 
вона змушена зосередитись на тактичних потре-
бах боротьби, замість знаходити шлях до того, що 
Луцький вважає загальнолюдським. Таку про-
блему Луцький бачив і в житті української діа-
спори. Найконтроверсійніше й найбільш образно 
він сформулював її в полеміці 1960-х років довко-
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ла питання про «дві батьківщини» другого і піз-
нішого поколінь української еміґрації. Цитую за 
Луцьким: «…в світі ідеологій і холодної війни пер-
шим обов`язком інтелектуаліста є зберегти стро-
гий скептицизм, свободу думки і віру в людину. 
Не шукати нових ідеологій чи догм, а старатися 
оборонити місце для людського розуму і гідності 
одиниці. Це означає визволитися від всяких ізмів, 
від традицій (крім цієї, що завжди йде проти всіх 
прийнятих традицій), шаблонів мислення і заста-
рілих теорій про життя і мистецтво» [5, с. 111].

Виклад у працях Ю. Луцького вражає лако-
нічністю й жвавістю, а крім того нетиповою для 
української критики щирістю в оцінках. Зокре-
ма, Луцький відмовляється від традиційного 
шанування канонізованих радянським режимом 
літературних явищ. Пояснюючи, чому він від-
водить зовсім мало місця добі соціалістичного 
реалізму, Луцький твердить: «тьма радянських 
літературних творів того періоду не заслуговує 
серйозного літературного аналізу, оскільки вона 
належить до царини графоманії чи жовтого або, 
можливо, червоного журналізму» [7, с. 123]. 

Висновки та пропозиції. У процесі озна-
йомлення з творчим доробком Ю.Луцького при-
ходимо до переконання в існуванні універсаль-
них людських і естетичних вартостей, а також 
універсальності здорового глузду і чесної науки. 
Рушієм досліджень Луцького є зацікавлення 
структурами сучасності і процесом їхнього станов-
лення в історії. Учений постійно звертається до 
найновіших літературних теорій та до осмислен-
ня сучасного літературного процесу. Дія і твор-
чість людини для Луцького тісно пов`язані з її 
характером і переконанням. Луцький не послу-
говується спеціальною літературознавчою тер-
мінологією, його наукові праці сповняють роль 
«доброї журналістики». Ім`я Луцького пов`язане 
з цілою бібліотекою видань, без яких годі мисли-
ти сьогодні українське літературознавство і без 
яких побудувати англомовний курс з української 
літератури просто неможливо. Праці Луцького 
і далі будуть збагачувати українського читача 
і свіжим стилем наукового викладу, і постанов-
кою багатьох наукових питань, і оригінальними, 
глибокими оцінками та судженням.
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ОСВІТНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ  
СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРУ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА У ПОЛЬЩІ

Анотація. У статті розглядається питання варіативності розвитку українського шкільництва у Польщі, 
що зумовлено відповідними суспільно-політичними обставинами, нормативно-правовою базою щодо ста-
тусу нацменшин. Окреслено процеси освітніх трансформацій як на всій території Польської держави, так 
і на українських етнічних землях, які входили до її складу у різні історичні періоди. Зазначено супер-
ечливі суспільні тенденції стосовно шкільного навчання. Увага зосереджена на періоді, який безпосеред-
ньо передував створенню мережі українських шкіл та формуванню системного характеру українського 
шкільництва у Польській державі у середині 20 ст., а саме на визначальних повоєнних подіях позна-
чених переселенням корінного українського населення, на лібералізації суспільних відносин 50-х років. 
Підкреслено роль Українського суспільно-культурного товариства у пожвавленні культурно-освітнього 
життя української нацменшини, що уможливило легалізацію пунктів навчання, відкриття українських 
класів та шкіл у Польщі. 
Ключові слова: українське шкільництво, рідна мова, нацменшина, суспільно-культурне життя, шкільне 
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EDUCATIONAL TRANSFORMATIONS AS A PREREQUISITE  
FOR THE SYSTEMIC CHARACTER OF UKRAINIAN SCHOOLING IN POLAND 

Summary. The spiritual development of the Ukrainian nation was promoted by the state of education which is 
an integral element of its culture. The article deals with the issues of variability in the development of Ukrainian 
schooling in Poland which was caused by the relevant social and political conditions, as well as the legal status 
of national minorities. A short outline of the history of peo-ple’s education at the times of the Austrian Empire, 
the Austro-Hungarinan rule and the Polish State has been provided. Controversial trends in social relations 
concerning school education are presented. The inevitable realization of educational reforms was conditioned by 
the fact that the authorities realized the importance of education for the development of the state with polyethnic 
population, on the other hand they kept it under their strict control which was often accompanied by violating the 
basic people’s rights to preserve their national identity while obtaining a proper education and observing their 
traditions. The process of transformations in the sphere of education, both on the territory of the entire Polish 
state and on Ukrainian ethnic lands within the state in different historical periods, have been outlined. It has 
been observed that schooling in Poland has its stages which do not coincide with the dynamics of Ukrainian na-
tional minority schooling. The focus of our attention is the period closely preceding the formation of the systemic 
character of Ukrainian schooling in Poland in the mid 20-th century: the crucial post-war events marked by the 
deportation of ethnic Ukrainians from their territories; the liberalization of social relations in the 1950s. The role 
of the Ukrainian Social and Cultural Society in the revival of the cultural and educational life of the Ukrainian 
national minority is emphasized. The Society’s activities contributed greately to make the existing places of small 
group learning (the so called ‘cells of learning’) function legally, start Ukrainian classes and open Ukrainian 
schools in Poland. The national content of the educational process, the struggle for the right of the children from 
Ukrainian families to learn their native lan-guage has been pointed out.
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Постановка проблеми. Взаємовідносини 
між польським та українським народами 

мають тривалу історичну традицію, що прояв-
лялася як у суспільно-політичній, економічній 
сферах, так і культурно-освітньому житті обох 
націй. Українські етнічні групи, що проживають 
на території сучасної Польщі, відносяться до ав-
тохтонного населення, які до середини ХХ століт-
тя найбільш компактно заселяли такі землі, як 
Підляшшя, Холмщину, Лемківщину і Надсяння. 

Освітньо-виховна сфера є невід’ємною скла-
довою культури кожного народу. Порушення 
усталеного порядку життєдіяльності носіїв на-
ціональної культури призводить до обмеження – 
часто і позбавлення – основних прав, серед яких 
право розвивати традиції, плекати рідну мову, 
що є визначальним для збереження національ-
ної ідентичності. Стосовно історії українського 

шкільництва на землях, які перебували під оку-
пацією різних держав, у тім числі й Польської, 
то вона полягає у протистоянні, боротьбі за на-
ціональний освітній зміст. 

Розвитку сучасної системи українського 
шкільництва у Польщі передував тривалий пе-
ріод її формування. До середини 50-х рр. мину-
лого сторіччя, – коли виникла низка пунктів, 
класів, а згодом і шкіл з українською мовою на-
вчання, – освітні трансформації на українських 
етнічних землях проходили на тлі суперечливих 
соціально-політичних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увага науковців зосереджувалась на переосмис-
ленні історико-політичних подій, що мали місце 
в історії України та Польщі, аналізі розвитку 
українського шкільництва в Польщі на різних 
етапах. Проблемам українського шкільництва 
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присвячені науково-педагогічні праці, які сто-
суються розвитку школи і педагогічної думки 
за межами України (А. Василюк, Б. Гальчак, 
В. Гомоннай, В. Євтух, В. Кемінь [5], Г. Купрі-
янович. Помітний внесок у дослідження цієї 
проблематики зробили сучасні польські вчені 
(А. Коженьовська, М. Жміроховська), серед них 
і науковці українського походження: Я. Грицко-
вян [1; 2; 11], Р. Дрозд, М. Козак [10], М. Сирник 
[7], П. Тима та інші, котрі були активними учас-
никами змагань за відстоювання національного 
змісту освітньо-виховного процесу, виборювання 
права на вивчення рідної мови дітьми з укра-
їнських родин, і у своїх публікаціях порушують 
питання українського шкільництва в інонаціо-
нальному середовищі.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. У наукових працях про-
слідковується неоднорідність розвитку україн-
ського шкільництва у Польщі. Варіативність 
цього процесу зумовлена відповідними суспіль-
но-політичними тенденціями. Втім підходам 
до організації шкільного навчання властивий 
певний суперечливий характер. З одного боку 
усвідомлення значення освіти для розбудови 
держави із поліетнічним складом населення 
та надання освітньої можливості представникам 
нацменшин, а з іншого – суворий контроль над 
освітнім процесом, суспільно-культурним жит-
тям з боку держави, що супроводжувалося по-
рушенням базового права на збереження націо-
нальної ідентичності, вивчення рідної мови. 

Мета статті. Виклад пропонованого матеріа-
лу передбачає висвітлення освітніх трансформа-
цій в умовах суперечливих суспільних тенденцій 
у Польщі, що стосувалися шкільного навчання 
дітей з українських родин, а саме у період, який 
передував утвердженню системного характеру 
українського шкільництва у Польській державі 
у середині ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Духовному 
розвиткові українського народу на українських 
землях сприяв стан в галузі освіти як органіч-
ної складової культури. Тривалий час в Україні 
школи при церквах, монастирях, чи єпископ-
ських осередках були центрами освіти для місце-
вого населення. Церковний характер навчання 
зберігся до XVI ст. Від того часу і до першої поло-
вини XVII ст. – період братських шкіл, які згодом 
поступаються місцем школам уніатським. 

Українські етнічні території, які входили до 
складу інших державних утворень, мають у своєму 
спадку багате культурне надбання. Входження Га-
личини до Австрії сприятливо позначилося на роз-
витку шкільництва краю. Школи розбудовуються, 
модернізуються методи навчання. Втім мали місце 
певна германізація школи, та намагання полоні-
зації українців з боку польських кіл [3].

Ще до входження Перемишля та Надсяння 
до складу Австрійської монархії у Львові відкри-
то першу Греко-католицьку духовну семінарію 
(1783 р.) для галицьких українців, що стало по-
чатком створення вищих теологічних шкіл. Пер-
ша руська гімназія для українського населення 
починає функціонувати при Львівському універ-
ситеті, роботу якого відновлено У 1817 році імпе-
ратором Францом І. Слід також відзначити, що 
з 1848 року при університеті почала функціонува-

ти кафедра руської філології, яку очолив відомий 
педагог та просвітник Яків Головацький. Окремі 
дисципліни почали вестися українською мовою.

Як і Львів, Перемишль також був центром 
національно-духовного відродження краю. На-
приклад, у 1818 році у Перемишлі створено Дя-
ковчительський інститут, який тривалий час 
залишався єдиною установою в Галичині, де го-
тували вчителів. Згодом тут було відкрито шес-
тикласну гімназію, у якій, завдяки зусиллям 
відомого педагога та священика Й. Левицького, 
запроваджено викладання української мови як 
обов’язкової дисципліни для всіх учнів [5, с. 74]. 

Тридцяті роки ХІХ ст. вважаються початком 
розвитку українських шкіл. У 1850 р. тут налі-
чувалося біля 1500 народних шкіл з українською 
мовою викладання. Та з 70-х років почався по-
хід поляків на знищення української школи, на 
захист якої виступив невеликий гурток україн-
ських громадян. У 1881 р. цей гурток заснував 
у Львові «Руське (Українське) педагогічне това-
риство», яке згодом перетворилося у товариство 
«Рідна школа» [10, c. 84–86]. 

Після утворення в 1867 році Австро-Угорської 
монархії землі Галичини перейшли фактично під 
порядкування польської адміністрації. Це при-
звело до занепаду українського шкільництва, 
переходу на польську мову викладання у різних 
навчальних закладах. Закон Про національну 
мову викладання у народних школах, прийнятий 
австрійським урядом як необхідна умова збере-
ження єдності монархії та надання певної авто-
номії поневоленим народам, не сприяв розвитку 
українського шкільництва. У цей період стає оче-
видною диспропорція у кількості навчальних за-
кладів з українською мовою викладання: у містах 
з переважаючим польськомовним населенням на-
родні школи перейшли на польську мову навчан-
ня, як рідну для більшості учнів, а в сільській 
місцевості збереглися переважно школи з укра-
їнською мовою викладання. Проте передові укра-
їнські громадські діячі й педагоги продовжували 
боротьбу за відродження українського шкільни-
цтва. Завдяки цим зусиллям у 1888 році було від-
крито перші паралельні україномовні класи при 
польській гімназії у Перемишлі. 

У духовному відродженні Галичини важливу 
роль відіграла культурно-просвітницька робо-
та педагогічних товариств. Поміж членів Укра-
їнського педагогічного товариства (від 1912 р.) 
у різні роки були такі відомі педагоги, священи-
ки, культурні й громадські діячі, як о. Яновський 
(перший голова), о. В. Ільницький, О. Макарушка,  
о. Т. Войнаровський, А. Вахнянин, Р. Заклинський, 
К. Паньківський, Ю. Романчик, о. О. Степанович, 
В. Шухевич та ін. Будучи створеним на протива-
гу дискримінації українських народних шкіл, пе-
дагогічне товариство взяло на себе просвітницькі 
функції. Головні завдання, прописані у його ста-
туті, передбачали надання допомоги українцям 
народу у заснуванні шкіл з українською мовою 
викладання, виданні дитячої й науково-популяр-
ної літератури, заснуванні бурси для бідних учнів, 
сприянні змінам у навчальних планах тощо [8]. 
Увагу на значній ролі громадсько-просвітницьких 
товариств у формуванні національної свідомості 
жителів Галичини і розбудові українського шкіль-
ництва акцентує О. Совгар [7].
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Можемо констатувати, що результатом діяль-

ності педагогічного товариства наприкінці ХІХ – 
початку ХХ ст. стало підвищення рівня освіченості 
населення на західноукраїнських землях, поши-
рення ідей національного відродження серед укра-
їнців Галичини, покращення розвитку українсько-
го шкільництва на демократичних засадах. 

 Українське галицьке шкільництво зазнало 
великих втрат у результаті Першої світової ві-
йни. Після її завершення до складу Другої Речі 
Посполитої увійшли етнічні українські землі. 
Зважаючи на поліетнічність країни, у Конститу-
ції Польської Республіки прописувалися права 
національних меншин. 

Слід зазначити, що на момент встановлен-
ня кордонів Польської держави, на її території 
вже існували різноманітні школи з власними 
навчальними системами. Так, у східних воєвод-
ствах, куди входили етнічні українські землі, 
шкільна система також була розрізненою. Зокре-
ма на території Східної Галичини функціонува-
ла значна кількість національних шкіл з влас-
ною традицією викладання [5, с. 92]. 

У час державності ЗУНР, який був нетрива-
лим, відбудовою шкільництва займався Дер-
жавний секретаріат освіти, зберігши австрій-
ську організацію шкільництва та адаптувавши 
навчальні плани до нових суспільних відносин. 
З приходом польської влади на українських зем-
лях Галичини була добре налагоджена справа 
шкільного навчання. У перші роки її панування 
зберігається австрійський шкільний устрій очо-
люваний львівською Крайовою Шкільною Ра-
дою. У 1921 р. цей устрій та шкільна адміністра-
ція уніфікуються у всій Польській державі [3].

Уже з перших років своєї незалежності Поль-
ща почала реалізовувати освітні реформи, розу-
міючи важливість значення освіти для розбудови 
держави та національної ідентичності. Декрет 
про обов’язкове безкоштовне семирічне навчан-
ня, яке охоплювало всі верстви населення, став 
основою закону про школи (1924 р.), який регла-
ментував освітню політику Польщі до 1932 року. 
Згідно з цим законом національні школи утриму-
валися громадами, а держава надавала підтрим-
ку тільки утраквістичним (двомовним) школам, 
які сприяли асиміляції нацменшин, оскільки на-
вчання там проводилося польською мовою, за ви-
нятком однієї дисципліни – рідної мови. Висува-
лися певні умови для відкриття публічних шкіл 
з мовою навчання нацменшин: якщо кількість 
учнів, що розмовляють однією національною мо-
вою складала більше 25% і якщо щонайменше 
40 батьків, діти яких були відповідного шкіль-
ного віку, належали до одного шкільного окру-
гу [4, с. 499]. Зауважимо, що шкільна реформа  
20-х років ХХ ст. стала своєрідним лакмусовим 
папірцем самоідентифікації місцевого населен-
ня. Здебільшого вчителі національних шкіл до-
тримувалися антидержавної пропаганди, що 
було пов’язано з ідейною підтримкою Західноу-
країнської народної республіки, яка у цей період 
зазнала поразки. Через побоювання національ-
них рухів, осередками яких було українське й бі-
лоруське освітнє середовище, Польська держава 
намагалася ліквідувати національні школи. 

Відверта полонізація та закриття українських 
шкіл тривали до прийняття у 1932 році двох на-

ступних шкільних законів. Відповідно до них уся 
шкільна система зазнала докорінних змін. Було 
впроваджено триступеневу систему початкових 
шкіл: чотирикласна школа – першого ступеня, 
шестикласна – другого і семикласна – третього. 
Проте семирічне навчання зреалізувалося част-
ково. В освітній реформі штучно створювався 
розрив у три класи, що позбавляв випускників 
семирічної школи, можливості вступу до гімна-
зії. Нові закони стали на перешкоді у здобутті 
вищої освіти, особливо для мешканців сільської 
місцевості, які складали переважну більшість на 
західноукраїнських землях Польської держави.

Отже, шкільні реформи стосовно українського 
населення у міжвоєнний період носили дуаліс-
тичний характер: з одного боку – секуляризація 
освіти та доступ до неї усім верствам населення, 
а з іншого – відверта полонізація населення, по-
збавлення українського населення права навча-
ти своїх дітей рідною мовою.

Дискримінація українців призвела до поши-
рення просвітницько-педагогічних товариств 
«Рідна школа» та «Просвіта», діяльність яких 
сприяла підвищенню загальнокультурного рів-
ня сільської молоді Східної Галичини та Західної 
Волині. Варто зауважити, що у міжвоєнний пері-
од фактично усі громадські, педагогічні чи наці-
онально-культурні товариства знаходилися під 
митрополичим впливом. Зазначимо, що дієвість 
церкви особливо помітна у навчально-виховному 
процесі в умовах полікультурного середовища. 

У період Другої світової війни польське шкіль-
ництво опинилося у підпіллі. Під час окупації 
було дозволено функціонування тільки чотири-
річної початкової школи. Додамо, що у так званих 
«народних школах» навчання проводилося рід-
ною мовою для місцевого населення, а вивчення 
німецької мови починалося з четвертого класу.

Після окупації всіх українських земель нім-
цями в 1941 p. на західних теренах під суворим 
контролем допускалася певна українська куль-
турно-освітня діяльність. Підставою для функ-
ціонування народних та професійних шкіл були 
воєнні потреби німецької влади [3].

Для розвитку українського шкільництва 
в післявоєнній Польщі характерні варіативні 
суспільно-політичні тенденції. Вони створювали 
у різні етапи основу для продуктивних нововве-
день і докорінних змін.

У повоєнний період суспільна атмосфера, яка 
склалася для українців в 40-х – 50-х рр. ХХ ст. 
була складною. У рамках акції «Вісла» масове 
переселення українців з рідних місць на пів-
нічно-західні землі призвело до втрати переєм-
ності культурних традицій. Вони були позбав-
лені в 1947–1956 рр. права плекати національні 
звичаї, рідну мову. Сутність заходів полягала 
в асиміляції українського населення, насампе-
ред – молоді [10], а звідси – й повній ліквідації 
освітньо-виховних осередків з українською мо-
вою навчання. 

Можемо констатувати, що фактично у перші 
повоєнні роки українські школи у Польській рес-
публіці не функціонували. Суспільні утиски, що 
мали місце наприкінці 40-х та 50-х років, при-
звели до руйнації традицій українського шкіль-
ництва у Польщі. Утім воно консолідувалося до-
вкола духовних осередків.
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на північно-західні землі Польщі відбулася на-
сильницька ліквідація структур УГКЦ. Важливо 
підкреслити, що зв’язок церкви і українського 
шкільництва завжди мав певну специфіку. По-
зитивну оцінку діяльності церковних структур 
щодо їхньої ролі в становленні та розвитку укра-
їнського шкільництва у Польщі у своїх працях 
дає Я. Грицковян [1, с. 71]. Культурно-освітнє 
життя українців зазнало непоправних втрат. 
Проте духівники продовжували свою місію у гли-
бокому підпіллі у різних місцевостях Польщі, де 
проживали насильно переселені українці. Як на-
голошує Я. Грицковян, це служіння уособлюва-
ло не тільки релігійну прив’язаність української 
родини до церкви, але й свідчило про нерозрив-
ний зв’язок з українською обрядовістю, народни-
ми звичаями. Тому й закономірно, що педагог, 
який сам пережив ці події, розглядає вказані 
аспекти виховного значення в одному комплексі 
[11, с. 166–167]. 

Особливу роль в іншокультурному просторі 
відіграє рідна мова, яка консолідує людей в одну 
національну спільноту. Завдяки зусиллям укра-
їнської спільноти було прийняте важливе рі-
шення стосовно українського шкільництва, що 
припало на 1952 рік. Тоді Міністерство освіти 
Польщі ухвалило низку постанов, які дозволяли 
введення української мови в польських школах. 
Розглядалася можливість створення української 
освіти або класів з українською мовою навчання. 
Розпорядження Міністерства освіти від 20 серп-
ня 1952 року регулювало форми навчання укра-
їнських дітей рідною мовою. На його підставі 
в 1952/53 навчальному році розпочали діяти 
24 пункти навчання для 487 дітей [6, c. 120]. 

Зважаючи на велике розпорошення україн-
ців, основою навчання стали уроки української 
мови як додаткового предмету. Навчання можна 
було проводити для щонайменше 10 учнів про-
тягом 3 годин на тиждень, починаючи з другого 
класу в школах або у комплектних класах. Вста-
новлений поріг до 10 учнів у багатьох випадках 
спричиняв непереборні труднощі в організації 
навчально-виховного процесу [12, с. 219]. 

Пункти навчання були єдиною формою зор-
ганізованого навчання українських дітей рідною 
мовою у 1952–1956 рр. Пожвавленню цієї діяль-
ності сприяло розпорядження Міністерства Осві-
ти Польщі № 505/6456/ 56 від 4 грудня 1956 року, 
де містився дозвіл на утворення пунктів навчан-
ня української мови за умови, якщо кількість 
учнів в такому пункті буде не менше семи. Зміна 
умов життєдіяльності української меншини дала 
поштовх очевидному збільшенню числа учнів. 

1956 рік позначений низкою значущих для 
української спільноти подій. На цей рік припадає 
об’єднання представників української національ-
ної меншини в Українське суспільно-культурне 
товариство (УСКТ), яке було покликане піклува-

тися про культурні потреби українців, відновити 
освітні структури. Саме тоді починається суттєвий 
покращення у розвитку навчання української 
мови у польському культурному просторі. 

Того ж року були створені дві початкові шко-
ли з українською мовою навчання – у Банях Ма-
зурських та Ярошівці. До цього часу українську 
мову вивчали у пунктах навчання, кількість 
яких стає 141. За підрахунками М. Сирника, 
у 1956/1957 навчальному році в школах і пунк-
тах навчання в Польщі українську мову вивчали 
2649 дітей з українських родин [6, с. 122–123]. 
У наступні роки збільшується число початко-
вих шкіл з рідною мовою навчання, і наприкінці 
50-х – початку 60-х рр. у Польщі функціонувало 
дев’ять українських шкіл. 

Загалом суспільно-культурна діяльність 
української національної меншини набула ін-
тенсивного пожвавлення після 1956 р. У рамках 
УСКТ працювало п’ять воєводських відділень.

Розвиток освіти в Польщі містить окремі віхи, 
які не співпадають з динамікою розгортання 
шкільництва української національної меншини. 
Прослідковується те, що українське шкільництво 
у Польщі розвивалося неоднорідно. Тенденції 
українського шкільництва визначали суспільно-
політичні обставини. Процесу становлення укра-
їнського шкільництва як системи передував без-
посередньо післявоєнний етап (1945–1952 рр.). 
Лібералізація суспільних відносин у 1952–1956 рр. 
сприяла легалізації пунктів навчання у чисельно 
найбільших скупченнях українських родин. За-
снування УСКТ стало початком пожвавлення сус-
пільно-культурного життя української нацмен-
шини, що уможливило відкриття українських 
класів та шкіл Польщі, вивчення рідної мови, що 
відіграє істотну роль у збереженні почуттів націо-
нальної ідентичності. 

У наступні десятиліття на розвитку українсько-
го шкільництва позначалися різні гальмівні при-
чини, головні з яких полягають в асиміляційних 
процесах і зменшенні кількості активних носіїв 
української мови в Польщі, а також у порушенні 
контактів між українськими родинами в умовах 
розпорошення в багатьох воєводствах. Я. Грицко-
вян уважає «розсіяність українських родин» однією 
з найбільших вад, що були на перешкоді діяльнос-
ті вчителів в українських школах [2, с. 3]. 

Висновки і пропозиції. Загалом можемо за-
значити, що українське шкільництво у сучасній 
Польщі характеризується системністю, і вивчен-
ня української мови відбувається на всіх освіт-
ніх ланках: дошкільних закладах, початкових 
школах, гімназіях та загальноосвітніх ліцеях. 
У зв’язку з чим подальші дослідження вбачають-
ся у напрямку вивчення проблем, пов’язаних із 
навчанням дітей з українських родин, які долу-
чаються до навчального процесу, потрапляючи 
в умови іншокультурного середовища в силу мі-
граційних процесів. 
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СТИЛЬ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ  
У ФРАНЦУЗЬКИХ І НІМЕЦЬКИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Анотація. Представлена розвідка вибудовує теоретичне підґрунтя для подальших наукових досліджень 
проблематики кореляції стилю, жанру та дискурсу. Cтаттю присвячено розгляду питання аналізу ста-
новлення категорії стилю у німецькому та французькому літературознавстві. Опрацьовано та узагаль-
нено роботи окремих німецьких і французьких дослідників стилю (XVІІІ–XXI ст.) як літературознавчої 
категорії. Категорію стилю розглянуто в літературознавчому аспекті із зазначенням лише окремих його 
лінгвістичних аспектів. Підкреслено тісний зв’язок поетологічного та філософсько-естетичного поняття 
стилю. Літературний стиль визначено як естетичну категорію, яка відображає певний спосіб сприйняття 
та інтерпретації людиною світу, що проявляє себе в конкретному співвідношенні змісту та форми процесу 
та результату художньої діяльності. 
Ключові слова: автор, інтерпретація, категорія, манера, особистість, стиль, твір, форма.

Shevtsiv Halyna
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

STYLE AS A LITERARY CATEGORY IN THE FRENCH AND GERMAN RESEARCHES
Summary. Researches on style’s theoretical aspects is the current goal of the modern Ukrainian literary 
studies. The article presented creates theoretical basis for scientific researches of style correlation, genre and 
discourse. The article is devoted to analysis issue consideration of the style category incipiency in the German 
and French literary studies. The category of style is examined in the article only in the aspect of literary stud-
ies. Works of individual German and French literary studies style researches were analyzed and generalized. 
It is pointed out that separate literary style definitions correspond to various literary-theoretical directions 
and orientations. The first reference to the style in the German speaking sources was dated 1425. For a con-
siderable amount of time normative understanding of style according to rhetoric of Latin rules were dominat-
ing in the German literary studies. Afterwards, the concept of style narrowed to the art of persuasion. In the  
18th century the concept of literary style underwent peculiar change. It only goes beyond lingual norms.  
The style issue was considered by F. Schleiermacher, J. Goethe, G.W.F. Hegel, J. Winckelmann and others. 
In the 19th century the literary style issue examination in the French literary studies is presented by works 
of E. Arnold and G. Buffon. The works of K.H. Weise, W. Mueller, O. Walzel, W. Keiser, L. Spitzer are briefly 
analyzed in the article which show specifications and style implementation at different historic stages. In lit-
erary studies it is not easy to separate the poetic concept of style from its philosophical and aesthetic concept. 
The poetic paradigm of style is shaped by those literary lines that emerged from the delineation of the German 
history of spirit and old positivism. Style – is an aesthetic category that reflects certain word perception and 
interpretation by a human being that manifests in a concrete correlation between content and process form 
and artistic activity result. Only dialectical unity of form and content can determine the style of a work of art.
Keywords: author, interpretation, category, manner, personality, style, work, form.

Постановка проблеми. Теорія літера-
турного дискурсу виділяє його індивіду-

ально-специфічні риси та розглядає специфіку 
його функціонування у соціокультурному про-
сторі доби. Важливою складовою проблематики 
дискурсу є дослідження стилю, а також питання 
кореляції дискурсу та стилю, що поєднує у собі 
тлумачення дискурсу як жанру, стилю, елементу 
літературної метамови. Нові штрихи в досліджен-
ня заявленої проблеми вносять підхід до дискурсу 
як до функції стилю (Ж. Женетт) і підхід до стилю 
як до аспекту дискурсу (А. Компаньон). Усе це дає 
підставу вести мову про дослідження теоретичних 
аспектів стилю як актуальне завдання сучасного 
українського літературознавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
та виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Теорія стилю як літера-
турознавчої категорії є предметом досліджен-
ня українських (Д. Наливайко, Л. Скупейко, 
М. Ткач, Н. Шумило) та російських літерату-
рознавців (М. Гіршман, А. Єсін, І. Подгаєцька, 
Г. Поспєлов, А. Соколов, А. Чічерін). Протягом 

своєї історії категорія стилю набирала різних від-
тінків значень. Для сучасного розуміння літера-
турно-художнього стилю суттєвим є врахування 
наступних аспектів: стиль є вираженням гли-
бокої оригінальності; стиль володіє естетичною 
досконалістю; стиль є властивістю всієї худож-
ньої форми твору (А. Єсін). Літературний стиль 
розглядається як багатогранне поняття (стиль 
конкретної доби, стиль конкретного напрямку, 
стиль певного періоду, індивідуальний стиль, 
стиль окремого твору, стильова домінанта тощо).

Стиль можна розглядати у трьох категоріаль-
них аспектах: літературознавчому, лінгвістич-
ному, культурологічному. У нашій розвідці ми 
розглянемо категорію стилю лише в літературоз-
навчому аспекті, коротко виділивши окремі мо-
менти його лінгвістичного аспекту.

Об’єктом дослідження у нашій розвідці є хро-
нологічний аналіз функціонування категорії 
стилю у німецькому та французькому літерату-
рознавстві. Предметом дослідження є розгляд 
категорії стилю у літературознавчому аспекті. 
Метою та завданнями нашого дослідження 
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є простежити та узагальнити досвід аналізу кате-
горії стилю у німецькій та французькій науковій 
літературі. Матеріалом дослідження слугували 
наукові роботи окремих німецьких і французь-
ких літературознавців XVІІІ–XXI століть.

Виклад основного матеріалу. У німецько-
му літературознавстві теорія стилю розглядаєть-
ся у роботах В. Кайзера, Ф. Штріха, О. Вальцеля 
та інших вчених (див. W. Kаyser „Das sprachliche 
Kunstwerk”, F. Strich „Deutsche Klassik und 
Romantik”, O. Walzel „Gehalt und Gestalt im 
Kunstwerk des Dichters”). Німецькі дослідники 
сходяться на тому, що поняття літературного сти-
лю є багатозначним і дискусійним, як і поняття 
стилю загалом. Окремі визначення поняття сти-
лю відповідають різним літературно-теоретич-
ним напрямкам та орієнтаціям. Кожен із таких 
напрямків слідує певній філософсько-естетич-
ній, поетологічній, лінгвістичній, соціологічній 
або ж семіотичній парадигмі, або й виключає по-
няття стилю. У лінгвістичну парадигму увійшли 
елементи колись пануючої реторичної парадиг-
ми. Однак історію поняття літературного стилю 
не можна розглядати лише як просту послідов-
ність різних наукових парадигм. 

Першу згадку про стиль у німецькомовних 
джерелах знаходимо ще в 1425 році в роботі се-
редньовічного австрійського монаха Андреаса 
Курцманна „Speculum humanae salvationis” [12]. 
У XV–XVI століттях поняття стилю переходить 
з гуманістичної реторики на образотворче мис-
тецтво і музику. У загальний мовний вжиток це 
слово ввійшло в Німеччині лише у XIX столітті. 
У XIX–XX століттях це поняття вже викликало 
до себе неабияку увагу з боку тих наук, що його 
використовували. 

До другої половини XVIII-го століття у німець-
кому літературознавстві панувало нормативне 
розуміння стилю відповідно до правил латинської 
реторики. Ці правила стосувалися порядку та фор-
мулювання думки в процесі виникнення тексту 
та в процесі його пред’явлення. З часом поняття 
стилю все більше концентрується на правилах 
формулювання, які вимагали дотримання пев-
них вимог (мовна правильність, ясність, відповід-
ність, лаконічність тощо). Реторична парадигма 
відповідала античному розумінню стилю як кано-
ну „одягання думок” (Einkleidung der Gedanken), 
у період ренессансу звернений до античності то-
пос стилю набув значення вираження особистості. 
Відоме висловлювання французького дослідника 
Георга Луї Ле Клерка де Бюффона (1707-1788)  
„le style est l’homme même” [5, с. 503] згодом по-
вторив і проінтерпретував німецький письменник 
Жан Поль (1763-1825): „Der Stil ist der Mensch 
selber”, наголошуючи, що кожен автор виражає себе 
у стилі [10, с. 276]. Німецький письменник, профе-
сор красномовства Крістіан Вайзе (1642-1708) під-
порядковує визначення „хорошого стилю” критерію 
доцільності (Angemessenheit). Він розуміє стиль як 
компетентне, доречне, спрямоване адресатові усне 
чи письмове викладення думки [17, с. 604]. З часом 
поняття стилю звужується до мистецтва перекону-
вати („Überredungskunst”), істинність якого прогля-
дається у недовершеності людської натури.

З переходом у компетенцію естетики понят-
тя стилю звільнилося від усного красномовства 
та стало критерієм писемного красномовства. 

При дослідженні стилю ідентифікація стилю 
та особистості до уваги не бралася. У Німеччи-
ні з часу Бурі й натиску письменники відхиляли 
всі прескриптивні елементи, які перейшли з ре-
торики й поетики до естетичного поняття стилю. 
Письменники відхилялися від уяви про мистець-
ке писання як вираження особистості, в якій за-
кладені власні індивідуальні правила. 

Для формулювання нового індивідуалістич-
ного поняття стилю важливою була робота ні-
мецького мислителя, педагога, письменника 
епохи Просвітництва, Карла Філіппа Морітца 
(1756-1793) „Vorlesungen über den Stil” (1793) 
[13]. Розвиток поняття стилю не був обмежений 
лише німецькомовним простором. Уже в роз-
думах Жан-Жака Руссо він провіщає „Сповідь” 
та отримує своє відображення у роботі французь-
кої письменниці Анни-Луїзи Жермени Неккер 
(1766-1817), відомої як мадам де Сталь, присвя-
ченій проблемам літератури. Мадам де Сталь 
інколи близька до думки, що в речах існують 
певні акценти, і як результат того – існування 
характеру у формах стилю, який засвідчує якості 
душі з більшою впевненістю, аніж це можуть зро-
бити самі дії. Цей вид стилю, на її думку, зовсім 
не мистецтво, яке можна було би набути за до-
помогою розуму, це не що інше як відображення 
самого себе („c’est l’empreinte de soi”) [6, с. 390].

Під кінець XVIII-го століття розуміння по-
няття стилю змінюється. У Німеччині воно пере-
буває у взаємозв’язку з індивідуальним та ори-
гінальним мисленням, яке письменники періоду 
Бурі й натиску підняли до культу генія. Поши-
рене тоді фізіогномічне поняття стилю виражає 
прагнення розглядати індивідуальний спосіб 
писання не тільки як зовнішність (як напри-
клад, форму носа), а як характер. Таке розуміння 
стилю вже виходить за межі лише мовних форм. 
У першій половині XIX-го століття поняття сти-
лю отримує в Німеччині уточнення, насамперед 
завдяки відомому історику та філософу Ф. Шле-
єрмахеру (1768-1834), який законом називав те, 
що кожен письменник має свій власний стиль, 
а винятки ж взагалі не мають ніякої індивіду-
альності [15, с. 174]. Cуб’єктивному розумінню 
поняття стилю протиставлене розуміння стилю 
Йоганна Вольфґанга Ґете (1749-1832), яке він 
розвинув у теоретичній роботі „Просте насліду-
вання природи, манера, стиль” (1789). Ґете роз-
глядає стиль як вищу форму творчості митця, 
для якої необхідні глибокі знання самої суті ре-
чей. Це найвищий ступінь, якого може досягнути 
мистецтво. Тут стиль виявляється синонімом до 
мистецької об’єктивності [9].

До розгляду поняття стилю звертається відо-
мий німецький філософ Ґеорг Вільгельм Фрідріх 
Геґель (1770-1831). Він сприймає стиль в розу-
мінні Ф. Шлеєрмахера як поняття індивідуаль-
ного письма, тобто оригінальності. Однак у нього 
це значення повертається до конструкції епо-
хального колективного стилю відомого німецько-
го археолога та письменника Йоганна Йоахіма 
Вінкельманна (1717-1768). Згодом В. Геґель роз-
гортає поняття мистецького стилю до історичного 
явища. В. Геґель фіксує перебіг від „строгого” че-
рез „ідеальний” до „приємного” стилю. Поняття 
стилю, як і покладені в його основу відмінності 
трьох культурно-історичних епох, базуються на 
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діалектиці змісту та форми, які В. Геґель описує 
як повну передачу значення, як внутрішнє і його 
зображення у зовнішньому. 

Послідовник В. Геґеля К. Вайзе повертає дис-
кусію до проблематики індивідуальної особли-
вості. Він намагається реформулювати менталь-
но-психологічне поняття стилю, запропоноване 
Ф. Шлеєрмахером, і вивести його поза межі усно-
го та писемного мовлення. К. Вайзе розрізняє без-
посередні та опосередковані фізіогномічні явища 
особистого духу, в імпровізованій усній промові 
він бачить останню ланку в ряду безпосередніх, 
у письмовому мовленні – першу ланку в ряду 
опосередкованих. Тодішня естетика розглядає 
поняття стилю лише у взаємозв’язку з теорією 
мистецтва, як звичку, яка через майже єдине 
спрямування тодішньої естетичної науки приво-
дить до поняття мистецької краси. К. Вайзе ак-
центує на широті та багатогранності що поняття 
стилю. Оратор, історик, філософ у своїх викладах 
представляють живу, промовисту картину себе са-
мих, свого власного генія і характеру не менше, 
аніж це робить письменник чи поет. У прагнен-
ні вести мову про стиль як про дії, як про спосіб 
ведення життя загалом К. Вайзе виявляється ізо-
льованим, оскільки його сучасники обговорюють 
стиль лише як феномен літератури та мистецтва. 

З індивідуалізації стилю вийшло нове понят-
тя персонального стилю і конструкція колектив-
ного стилю: національний стиль. У XIX столітті 
відомий французький дослідник літератури Ед-
монд Арнулд (1811-1861) розширив уже згадува-
ну вище думку Л. Бюффона про те, що стиль – це 
сама людина, назвавши стилем націю, а також 
епоху: „le style c’est la nation, le style, c’est aussi 
l’époque” [3, с. 38].

Вирішальну роль при формуванні поняття 
національного стилю завжди відігравала мова. 
Ще Вільгельм Гумбольдт (1767-1835) наголошу-
вав, що за допомогою мови людина створює свій 
духовний світ, що з різним характером окремих 
мов пов’язані різні способи мислення та різні 
картини світу. На В. Гумбольдта могли оперти-
ся претендуючі на мову та літературу концепції 
стилю, які констатують національний стиль як 
маніфестацію і символ духу народу. Своєю філо-
софією мови В. Гумбольдт зробив значний внесок 
до формування філософсько-естетичної концеп-
ції національного стилю. 

До другої половини XIX-го століття серед пись-
менників домінуючим було виникле ще в останній 
третині XVIII-го століття розуміння індивідуаль-
ного мистецького стилю як безпосереднього вира-
ження суб’єктивності митця. Сучасний німецький 
дослідник Вольфґанг Мюллер говорить про таке 
розуміння стилю як про романтичне тлумачення 
топічного зрівняння стилю і людини, що випли-
ває з робіт Л. Бюффона. В. Мюллер констатує, що 
з часів Густава Флобера і Шарля Бодлера напро-
ти цього виходить нове розуміння стилю, підсумо-
ване висновком про те, що стиль – це і є сам твір. 
А Г. Флобер основним своїм принципом проголо-
сив тезу, що не треба писати себе [8, с. 164]. У нього 
було стійке переконання, що автор повинен бути 
у своїй творчості як Бог у Всесвіті: бути присутнім 
повсюди, але завжди бути невидимим [7, с. 61]. 
В. Мюллер намагається задокументувати типо-
ве для того часу письменницьке розуміння стилю 

як інперсональності, згідно з яким автор створює 
у творі об’єктивний еквівалент своєї особистості. 
Покладене в основу цього розуміння поняття стилю 
можна назвати поетологічним, якщо припустити, 
що об’єктивація особистості у творі буде зрозуміла 
як об’єкт діяльності, при якій основний акцент ле-
жить на мистецькому виробленні, яке часто можна 
порівняти з важкою роботою скульптора. Поетоло-
гічному поняттю стилю підпорядковуються й інші 
сучасні концепції. Наприклад, у Карлгайнца Бар-
ка стиль стає етикою письма [4, с. 266].

У літературознавстві непросто відділити по-
етологічне поняття стилю від філософсько-есте-
тичного поняття. Говорити про поетологічну па-
радигму з погляду на стиль як літературознавче 
поняття є повністю обгрунтовано, коли аналіз 
не виходить на таке узагальнення, яке бачи-
мо у історика літератури Вільгельма Шерера 
(1841-1886) та швейцарського германіста Фрітца 
Штріха (1882-1963), а шукає свою мету в описі 
особливостей певного тексту, і поняття аналі-
зу стосуються окремої творчої індивідуальності. 
Під поетологічною парадигмою розуміється, на-
самперед, поняття стилю тих методологічних на-
прямків літературознавства, які утворилися при 
розмежуванні від німецької історії духу та ста-
рого позитивізму. У німецькомовному просторі 
підґрунтя такого розумінню стилю заклав відо-
мий німецький літературознавець Оскар Валь-
цель (1864-1944). Домінуючим це розуміння 
стилю стало лише після 1945 року під певним 
впливом швейцарського теоретика літератури 
Еміля Штайґера (1908-1987) і Вольфґанґа Кай-
зера (1906-1960). В. Кайзер розвинув принцип 
внутрішньої присутної твору інтепретації. Він 
симпатизує поняттю стилю, яке підпорядковане 
лише певному твору, стосується сукупності його 
мовних явищ і не знає нічого, що лежить поза 
твором [11, с. 77]. Надалі В. Кайзер, переносячи 
завдання на характер вираження мовного яви-
ща, визначає стиль як ідентичність зовнішньо-
го та внутрішнього, як єдність форми та змісту 
[11, с. 289]. Врешті-решт, В. Кайзер веде мову 
про перейняте від філософської естетики пере-
несення центру значення стилю на „внутрішнє”, 
в якому перебуває ідея.

Не менш дискусійним є і лінгвістичне поняття 
стилю. У мовознавстві стиль має найрізноманіт-
ніші визначення. Тому немає єдиної лінгвістич-
ної парадигми для поводження з цим поняттям. 
Спільним є лише те, що стиль розглядається як 
принципово мовний феномен. Для визначення 
літературного стилю з точки зору лінгвістичної 
парадигми основоположними були ті школи 
та напрямки, які, базуючись на розумінні мови 
як системи знакових реляцій (Фердінанд де Со-
ссюр), були узагальненими під поняттям мовоз-
навчого структуралізму. Німецький германіст 
Бернгардт Совінскі (1931-2005) зараховує сюди 
визначення стилю як результат вибору синоні-
мічних мовних засобів, як контраст у контексті, 
як відхилення від норми [16, с. 34]. 

У цьому контексті окремо слід згадати ім’я ав-
стрійського теоретика літератури Лео Шпітцера 
(1887-1960). Його дослідження стилю йшли че-
рез дослідження мовних форм, були своєрідним 
зразком для інтерпретації твору, яка базується 
на мовному аналізі та знову повертається до мов-
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ної форми. Але Лео Шпітцер не завжди виходить 
з розгляду лише мовних особливостей, він також 
виходить з типологічних припущень, які він на-
магається удостовірити через аналіз стилю. За 
це докоряли йому тогочасні критики, як і за всю 
психологізацію досліджень стилю. Однак безза-
перечною заслугою Лео Шпітцера є те, що він 
у період відчудження літературознавства й мо-
вознавства об’єднав у своїх дослідженнях стилю 
найрізноманітніші перспективи цих двох дисци-
плін. Лео Шпітцер розвиває стосовно прози метод 
Якобсона, відомий під назвою „граматика поезії”. 
Реєструючи так звані мовні аномалії, характерні 
для стилю конкретного письменника, дослідник 
виводить з них певне ставлення автора до ство-
рюваного ним світу [2].

Висновки та пропозиції. На різних істо-
ричних етапах поняття стилю мало свою спе-
цифіку та способи реалізації, зумовлені як зо-
внішніми соціокультурними так і внутрішніми 
суб’єктивними факторами художньої творчості. 
Стиль – естетична категорія, яка відображає 
певний спосіб сприйняття та інтерпретації люди-
ною світу, що проявляє себе в конкретному спів-
відношенні змісту та форми процесу та резуль-
тату художньої діяльності. Лише діалектична 
єдність форми та змісту може визначати стиль 
художнього твору. Щодо перспектив подальших 
досліджень, нам видається доцільним детальні-
ше проаналізувати роботи французьких дослід-
ників на предмет вивчення взаємозв’язку стилю 
та змісту та форми художнього твору. 
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ВИДИ ПОРУШЕНЬ
Анотація. Поняття академічної доброчесності є загальноприйнятим та охоплює різні сфери сучасного ака-
демічного життя. Кризу академічної доброчесності в Україні спричинили багато факторів, серед яких, зо-
крема, оцінювання наукової діяльності за кількістю публікацій та друкованих аркушів, а не за рівнем і 
якістю результатів досліджень. З огляду на світову тенденцію до змін застарілих нормативів щодо кіль-
кості наукових праць безвідносно до їх якості, дотримання норм доброчесності в сучасному академічному 
просторі стає все більш актуальним. У статті розглянуто головні принципи та види порушень академічної 
доброчесності, а також наведено основні види академічної відповідальності, які можуть застосовуватися до 
наукових і педагогічних працівників та здобувачів освіти за недотримання норм академічної доброчесності.
Ключові слова: академічна доброчесність, наукова діяльність, здобувачі освіти, дотримання норм, види 
порушень, академічна відповідальність.
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ACADEMIC INTEGRITY: THE MAIN PRINCIPLES AND TYPES OF VIOLATION
Summary. The concept of academic integrity has been generally accepted and comprises various fields of mod-
ern academic activities. Some countries, yet, evidently lack the academic culture, as the regulations of academ-
ic integrity have not been completely formed there. The crisis of academic integrity in Ukraine has been caused 
by many factors, including, among others, the assessment of scientific activity by the quantitative criteria of 
publications, rather than the level and quality of the research results, and the lack of correspondence in the re-
quirements to higher education institutions with the funding and other resources support. In accordance with 
the global tendency to make alterations in the outdated standards regarding the quantity of scientific works 
irrespective of their quality, the compliance with integrity regulations in the modern academic environment is 
becoming increasingly relevant. The article deals with the main principles of academic integrity concept and 
the types of its violation. It observes the key points of compliance with academic integrity for the scientific and 
pedagogical staff, as well as the students. The study examines the definitions of academic integrity and such 
main types of its violation as academic plagiarism, self-plagiarism, data fabrication, data falsification, cheat-
ing, deception, bribery and biased evaluation. As a rule, the violations of academic integrity may result in some 
kind of academic responsibility. Specific laws and some regulations of an educational institution predetermine 
the types of academic responsibility for a certain violation of academic integrity. It is necessary to distinguish 
the violations of academic integrity by the students from the violations by the scientific and pedagogical staff. 
The article explicates the basic types of academic responsibility that can be applied to the scientific and ped-
agogical staff, as well as the students, in case of non-compliance with the regulations of academic integrity. 
Finally, the cultivating of academic integrity has also been emphasized as one of the goals of higher education.
Keywords: academic integrity, scientific activity, students, regulation compliance, types of violation, academic 
responsibility.

Постановка проблеми. У розвинутих кра-
їнах сучасного світу академічна доброчес-

ність є поняттям загальноприйнятим та охоплює 
різні сфери академічного життя, де кожному 
з учасників відведена певна роль, права, обов’язки 
та відповідальність. У культурних реаліях тих 
країн, де з певних причин академічна культура 
та правила академічно доброчесної поведінки не 
є остаточно сформованими, хороша репутація на-
уковця часто поступається місцем званням і по-
садам, внаслідок викривлення цілей та цінностей 
освіти загалом та вищої освіти зокрема. Кризу ака-
демічної доброчесності в Україні спричинили бага-
то факторів, серед яких варто зазначити наступні: 

– Загальна криза суспільства, що характери-
зується толерантністю до численних порушень 
законодавства та етичних норм. 

– Орієнтація вищої освіти на кількісні показ-
ники та дипломи, а не на якість та корисність 
для суспільства. 

– Проблеми законодавства. Насамперед, нор-
ма Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність» [1] (стаття 1, пункт 22), що є під-

ставою для оцінювання наукової діяльності за 
такими формальними показниками, як кількість 
публікацій та кількість друкованих аркушів, а не 
за рівнем і якістю результатів досліджень. 

– Неузгодженість вимог до закладів вищої 
освіти із фінансуванням та іншим ресурсним за-
безпеченням. Зокрема, надмірні вимоги законо-
давства щодо кадрового забезпечення, кількості 
публікацій, обсягів кваліфікаційних та інших 
навчальних робіт тощо. 

– Відсутність законодавчо встановлених ви-
мог і процедур оцінювання наукових та навчаль-
них робіт на предмет наявності академічного 
плагіату, фальсифікації та інших порушень ака-
демічної доброчесності. 

– Поява нових технологій, що значно полегшують 
копіювання чужих робіт, підміну результатів експе-
риментальних та емпіричних досліджень тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Академічні аспекти різних галузей часто були 
предметом багатьох досліджень [2; 3; 4; 5]. Ана-
ліз сучасних джерел демонструє також помітне 
збільшення уваги до проблеми імітації та фаль-
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сифікації наукових досліджень [6; 7; 8; 9]. Понят-
тя академічної доброчесності стає все більш акту-
альним, зважаючи на світову тенденцію до змін 
застарілих нормативів щодо кількості наукових 
праць безвідносно до їх якості.

Мета статті. З огляду на актуальність до-
тримання норм доброчесності в сучасному ака-
демічному просторі, метою нашої розвідки є роз-
глянути основні принципи та види порушень 
академічної доброчесності.

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до статті 42 Закону України «Про освіту» [10]: 
«академічна доброчесність – це сукупність етич-
них принципів та визначених законом правил, 
якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та про-
вадження наукової (творчої) діяльності з метою 
забезпечення довіри до результатів навчання та/
або наукових (творчих) досягнень». 

Згідно цього закону, дотримання академічної 
доброчесності педагогічними, науково-педагогіч-
ними та науковими працівниками передбачає: 

– посилання на джерела інформації у разі ви-
користання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про автор-
ське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про методи-
ки і результати досліджень, джерела використа-
ної інформації та власну педагогічну (науково-
педагогічну, творчу) діяльність; 

– контроль за дотриманням академічної до-
брочесності здобувачами освіти; 

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.
Дотримання академічної доброчесності здобу-

вачами освіти передбачає: 
– самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю ре-
зультатів навчання; 

– посилання на джерела інформації у разі ви-
користання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

– дотримання норм законодавства про автор-
ське право і суміжні права; 

– надання достовірної інформації про ре-
зультати власної навчальної (наукової, творчої) 
діяльності, використані методики досліджень 
і джерела інформації.

Частина 4 статті 42 Закону України «Про осві-
ту» [10] визначає такі основні види порушень 
академічної доброчесності: академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, спису-
вання, обман, хабарництво, необ’єктивне оціню-
вання. Розглянемо детальніше кожен з них.

Академічний плагіат – «оприлюднення (част-
ково або повністю) наукових (творчих) результатів, 
отриманих іншими особами, як результатів власно-
го дослідження (творчості), та/або відтворення опу-
блікованих текстів (оприлюднених творів мистец-
тва) інших авторів без зазначення авторства» [10]. 

Існує багато різних визначень академічно-
го плагіату, що зумовлені цілями регулюван-
ня та традиціями, які існують у різних галузях 
знань чи сферах професійної діяльності [6]. Але 
спільним для всіх визначень є приписування 
собі результатів, отриманих іншими особами. 

Розрізняють такі основні різновиди акаде-
мічного плагіату [6]: дослівне запозичення тек-
стових фрагментів без оформлення їх як цитат 
з посиланням на джерело; використання фактів, 
ідей, формул тощо з певного джерела без поси-

лання на нього; перефразування тексту джерела 
у формі, що є близькою до оригінального тексту 
без посилання на це джерело; подання як влас-
них робіт виконаних на замовлення іншими осо-
бами, у тому числі робіт, стосовно яких справжні 
автори надали згоду на таке використання. 

Джерелами академічного плагіату можуть 
бути опубліковані і неопубліковані книжки, стат-
ті, брошури, патенти, тези, рукописи, веб-сайти 
та інші Інтернет-ресурси, роздаткові матеріали 
для студентів, роботи інших студентів і т. д. 

Самоплагіат – «оприлюднення (частково або 
повністю) власних раніше опублікованих наукових 
результатів як нових наукових результатів» [10]. 

Деякі автори наукових публікацій іноді бага-
торазово відтворюють одні й ті самі наукові ре-
зультати, при цьому подають їх як нові наукові 
результати. Проте варто розуміти, що у випад-
ках самоплагіату йдеться не про привласнення 
чужих результатів, а про некоректне з погляду 
академічної етики використання раніше опублі-
кованих власних наукових результатів. 

Закон України «Про освіту» визначає поняття 
самоплагіату лише для наукових результатів. Сві-
това практика поширює його і на інші види діяль-
ності, зокрема на результати творчої діяльності. 

До самоплагіату не належать перевидання 
монографій, підручників, навчальних посіб-
ників, інших творів, що містять результати на-
укової, освітньої або творчої діяльності, в яких 
наведено інформацію про перевидання та/або 
посилання на перше видання. 

Фабрикація – «вигадування даних чи фактів, 
що використовуються в освітньому процесі чи на-
укових дослідженнях» [10]. 

Актуальна для України і світу проблема науко-
вих публікацій, дисертацій, дипломних і курсових 
робіт студентів, яка полягає у тому, що в цих роботах 
нерідко наводяться дані про різні види досліджень 
та їх апробацію, які насправді не виконувалися. 

Університет штату Пенсильванія розглядає 
фабрикацію як «побудову та/або додавання да-
них, спостережень чи характеристик, які ніколи 
не отримували при збиранні даних або при ви-
конанні експериментів» [7]. 

Офіс доброчесності досліджень Департамен-
ту охорони здоров’я і соціального забезпечення 
США називає фабрикацією «штучне створення 
наборів даних чи результатів та їх публікацію чи 
надання інформації про них, як про результати 
справжніх досліджень» [8]. 

Видавництво «Шпрингер» визначає фабрика-
цію як «вигадування результатів досліджень» [9]. 

Фабрикацією також є використання вигаданих 
даних поруч зі справжніми, що іноді використо-
вується у випадках, коли справжніх даних не ви-
стачає для обґрунтування висновків дослідження. 

Фальсифікація – «свідома зміна чи модифіка-
ція вже наявних даних, що стосуються освітнього 
процесу чи наукових досліджень» [10]. 

Проблема полягає у тому, що автори вносять 
зміни до результатів досліджень або приховують 
окремі результати з метою позбавлення від даних, 
що спростовують або не підтверджують гіпотези, які 
вони захищають, висновки, які вони роблять, тощо. 

Університет штату Пенсильванія визначає 
фальсифікацію як «зміну результатів досліджень 
(даних) або пропуски в них для підтвердження 
тверджень, гіпотез, інших даних тощо» [7]. 
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Офіс доброчесності досліджень Департамен-

ту охорони здоров’я та соціального забезпечення 
США називає фальсифікацією «маніпулювання 
матеріалами досліджень, обладнанням чи про-
цесами, а також зміни чи пропуски даних чи ре-
зультатів таким чином, що дослідження будуть 
неточно відображені у публікації про них» [8]. 

Видавництво «Шпрингер» визначає фальсифі-
кацію як «маніпулювання результатами дослід-
жень для створення помилкового уявлення. Воно 
включає маніпулювання зображеннями, вида-
лення «викидів» чи незручних результатів, зміну, 
додавання чи пропуск точок даних тощо» [9]. 

Фальсифікацією також є надання неповної 
або викривленої інформації про апробацію ре-
зультатів досліджень та розробок. 

Списування – «виконання письмових робіт із 
залученням зовнішніх джерел інформації, крім 
дозволених для використання, зокрема під час 
оцінювання результатів навчання» [10]. 

Найбільш поширеною формою списування 
є використання друкованих і електронних дже-
рел інформації при виконанні письмових робіт, 
зокрема, екзаменаційних та контрольних робіт, 
без дозволу викладача. 

Також до списування може бути зараховано: зда-
вання різними особами робіт з однаковим змістом 
як результату власної навчальної діяльності; напи-
сання чужих варіантів завдань на контрольних за-
ходах; використання системи прихованих сигналів 
(звукових, жестових та ін.) при виконанні групових 
контрольних заходів з однаковими варіантами; не-
самостійне виконання завдань у випадках, коли не 
дозволяється отримання допомоги; отримання ін-
шої несанкціонованої допомоги при виконанні тих 
завдань, які передбачають самостійне виконання. 

Обман – «надання завідомо неправдивої ін-
формації стосовно власної освітньої (наукової, 
творчої) діяльності чи організації освітньої про-
цесу; формами обману є, зокрема, академічний 
плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифіка-
ція та списування» [10]. 

Крім зазначених вище формами обману та-
кож є: імітація освітньої та наукової діяльності; 
проходження процедур контролю та оцінювання 
результатів навчання підставними особами; під-
робка підписів в офіційних документах (заліко-
вих книжках, актах, звітах, угодах тощо); надан-
ня відгуків або рецензій на наукові або навчальні 
роботи без належного проведення їх експертизи; 
неправдиве співавторство, тобто приписування 
співавторства особам, які не брали участі у дослі-
дженні та підготовці публікації, чи невключен-
ня до співавторів осіб, які брали активну участь 
у дослідженні та підготовці публікації.

Хабарництво – «надання (отримання) учас-
ником освітнього процесу чи пропозиція щодо на-
дання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг 
чи будь-яких інших благ матеріального або не-
матеріального характеру з метою отримання не-
правомірної переваги в освітньому процесі» [10]. 

До хабарництва, зокрема, можуть бути зарахо-
вані одержання, провокування або пропонування 
неправомірної вигоди за отримання позитивної 
або вищої оцінки при складанні будь-якого виду 
поточного та підсумкового контролю, а також будь-
яких інших переваг у навчальній, дослідницькій 
чи трудовій діяльності; примусові благодійні вне-
ски та примусова праця здобувачів освіти та ін. 

Необ’єктивне оцінювання – «свідоме зави-
щення або заниження оцінки результатів на-
вчання здобувачів освіти» [10]. 

Це порушення охоплює: навмисне створення 
нерівних умов для різних здобувачів; викорис-
тання незрозумілої здобувачам освіти системи 
оцінювання; невчасне повідомлення здобувачів 
освіти про систему оцінювання результатів на-
вчання; створення системи оцінювання, що не 
відповідає цілям та завданням теми, дисциплі-
ни, освітньої програми тощо.

До необ’єктивного оцінювання також може 
бути зараховано надання та/або отримання будь-
яких необґрунтованих переваг в освітній, до-
слідницькій чи трудовій діяльності здобувачам 
освіти та співробітникам закладу вищої освіти, 
у тому числі через родинні та інші неформальні 
зв’язки, а також застосування тиску на осіб, що 
приймають відповідні рішення.

За порушення академічної доброчесності може 
встановлюватися академічна відповідальність.

На рівні закладів вищої освіти і наукових уста-
нов академічна відповідальність може застосову-
ватися до здобувачів освіти, науково-педагогіч-
них, наукових і педагогічних працівників. 

На загальнодержавному рівні академічна 
відповідальність може застосовуватися до закла-
дів освіти і наукових установ, а також до спеціа-
лізованих вчених рад із захисту дисертацій. 

Академічна відповідальність не є різновидом 
юридичної відповідальності і не заважає при-
тягненню осіб чи закладів до юридичної відпо-
відальності у випадках, передбачених законом. 

Основні види академічної відповідальності 
встановлені Законом України «Про освіту» [10]. 
Відповідно до частини 6 статті 42, до основних 
видів академічної відповідальності здобувачів 
освіти належать: повторне проходження оціню-
вання (контрольна робота, іспит, залік тощо); по-
збавлення академічної стипендії; позбавлення 
наданих закладом освіти пільг з оплати за на-
вчання; відрахування із закладу освіти.

Виховання академічної доброчесності є одним 
із завдань закладів вищої освіти. Некоректно 
накладати на студентів стягнення за академіч-
ний плагіат до того, як вони пройдуть навчання 
правилам академічної етики і, зокрема, викорис-
тання джерел. Таке навчання бажано планувати 
у першому семестрі у вигляді курсів академіч-
ного письма, окремих модулів інших дисциплін 
або поза навчальним планом. Відповідальність 
студентів має відповідати року навчання і виду 
роботи – вона має бути найвищою для студентів 
старших курсів і випускних робіт. 

Слід відрізняти порушення здобувачів освіти 
від порушень науково-педагогічних і наукових 
співробітників. Згідно із частиною 5 статті 42, 
до основних видів академічної відповідальності 
науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників належать: відмова у присудженні 
наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання; 
позбавлення присудженого наукового ступеня чи 
присвоєного вченого звання; відмова в присуджен-
ні або позбавлення присудженого педагогічного 
звання, кваліфікаційної категорії; позбавлення 
права брати участь у роботі визначених законом 
органів чи займати визначені законом посади. 

Висновки і пропозиції. Види академічної 
відповідальності за конкретні порушення ака-
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демічної доброчесності визначаються спеціаль-
ними законами та/або внутрішніми положення-
ми закладу освіти, що мають бути затверджені 
основним колегіальним органом управління 
закладу освіти та погоджені з відповідними ор-
ганами самоврядування здобувачів освіти в час-
тині їх відповідальності. Особі, яку звинувачу-
ють у порушенні академічної доброчесності, має 
бути забезпечена можливість надання пояснень 
та доведення своєї невинуватості. Нормативні 

документи закладів вищої освіти повинні чітко 
регламентувати: види академічної відповідаль-
ності за конкретні порушення академічної до-
брочесності; процедури встановлення і доведен-
ня фактів порушень академічної доброчесності; 
процедури прийняття рішень про академічну 
відповідальність учасників освітнього процесу, 
а також органи, що приймають такі рішення; 
процедури апеляції для осіб, яких звинувачують 
у порушенні академічної доброчесності.
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ТОПОС ДРОГОБИЧА ЗЛАМУ ХІХ–ХХ СТ. У ПРОСТОРОВІЙ ЛОКАЛІЗАЦІЇ  
МІСТА СТАНІСЛАВА МЮЛЛЕРА

Анотація. У статті зроблено спробу аналізу топосу Дрогобича зламу ХІХ–ХХ ст. у просторовій локалізації 
міста Станіслава Мюллера через окремі його локуси і визначення його ролі у польській літературі про 
місто. Виявлено, що у романі Мюллера топос Дрогобича реалізується як місто у просторі та як простір 
самого міста. Його розташування вказує на його провінційність. Рокомиш лежить у сусідстві іншого міста, 
Заслав’я, у підгір’ї Карпат і має залізничне сполучення зі Львовом. З горбистої місцевості міських око-
лиць відкривається простір прилеглих до міста територій. З’ясовано, що внутрішній вимір горизонтально-
го міського топосу представлений автором цілісно у такій просторовій локалізації: околиця (залізничний 
вокзал) – передмістя (гостинець) – центр міста (ринок) – міська вулиця (акацієва алея) – розімкнута 
заміська вулиця (вулиця без назви). Вертикально топос міста представлено у просторі семантичних опо-
зицій верх (уявне місто) – низ (місто Рокомиш). Доведено, що літературне місто Станіслава Мюллера є 
прикладом власне антиурбаністичного міського топосу, який культивувався представниками літератури 
Молодої Польщі. В романі «Генрик Фліс» автор порушує проблему деструктивної ролі провінційного міста 
на екзистенційні принципи людського буття. Під впливом естетики натуралізму Мюллер малює гнітючу 
картину міського життя через детальний опис основних, знакових для міста, елементів забудови, соці-
альної і транспортної інфраструктури, елементів міського ландшафту. Так само детально і пристрасно 
зображено на тлі міста приватне й суспільне життя його мешканців.
Ключові слова: роман з ключем, натуралізм, топос міста, локус, просторова організація міста.

Yavorska Oksana
Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University

TOPOS OF DROHOBYCH ON THE VERGE OF XIX–XX CENTURIES  
IN SPATIAL LOCALIZATION OF TOWN OF STANISŁAW MÜLLER

Summary. The article attempts to analyze the Drohobych topos on the verge of the 19th–20th centuries in 
the spatial localization of the town of Stanisław Müller through its individual loci and the defining its role in 
Polish literature on the town. It has been revealed that in a novel by Müller the Drohobych topos is realized 
as a town in space and as a space of the town itself. Its location indicates its provinciality. Rokomysh lies in 
the neighborhood of another town, Ziaslaw, in the Carpathian foothills, and has a railway communication with 
Lviv. From the hilly terrain of the outskirts of town opens up the area adjacent to the town territories. It has 
been found out that the inner dimension of the horizontal urban topos is presented by the author holistically 
in the following spatial localization: neighborhood (railway station) – suburb (road) – town center (market) – 
town street (acacia avenue) – open country street (untitled street). Vertically, the town's topos is represented in 
the space of semantic oppositions the top (fancied town) – the bottom (town of Rokomysh). It has been proved 
that the literary town of Stanisław Müller is strictly an example of an anti-urban topos, cultivated by the 
representatives of Young Poland literature, who interpreted the town as a disgusting and dangerous for man-
kind space of existence. In the novel "Henryk Flis", the author raises the problem of the destructive role of the 
provincial town on the existential principles of human existence. Under the influence of the aesthetics of natu-
ralism, Müller paints a depressing picture of urban life through a detailed description of the basic, significant 
for the town elements of development, social and transport infrastructure, elements of the urban landscape.  
The private and public life of its inhabitants is depicted in detail and passionately against the background of 
the town. On the example of the characters of the novel, the author not only reveals the social face of this town, 
but also gives an idea on its cultural and mental state. The naturalistic style to portray the town through its 
loci conveys an unpreparedness to the challenges caused by the development of the industry, reveals intricated 
relationships between people who are forced to live / survive in the common terrain. 
Keywords: "roman à clef", naturalism, town topos, locus, spatial organization of the town.

Постановка проблеми. Станіслав Мюл-
лер – це маловідомих сьогодні польський 

письменник, життя і творчість якого пов’язані 
з Дрогобичем. Його можна назвати автором од-
ного роману, і цей роман саме про Дрогобич. Це 
місто не було для автора рідним, як, скажімо, для 
Бруно Шульца чи Анджея Хцюка. Сюди Мюллер 
прибув у 1903 році як корінний львів’янин і мо-
лодий адвокат, випускник правничого факуль-
тету у Львові. Вже через три роки паралельно 
з адвокатською практикою у Дрогобичі працю-
вав у Львові в Намісництві та Крайовому Суді, 
пізніше переїхав до Варшави, де був урядником 

у нафтовій компанії, а завершив свою кар’єру 
й життя у Кракові, де був директором банку. Од-
нак, як стверджують польські літературознавці, 
Дрогобич став не лише відправною точкою його 
успішної кар’єри, а ще й прототипом «одного 
з найкраще представлених міст в традиціях лі-
тератури «Молодої Польщі» [4, с. 286]. Йдеться 
про перше видання роману «Генрик Фліс», яке 
з’явилося у Львові в 1908 році. 

Роман С.А. Мюллера «Генрик Фліс» – це єди-
ний опублікований, проте маловідомий твір цього 
автора. Сюжет твору розвивається у провінцій-
ному галицькому місті Рокомиш із населенням 
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шістдесят тисяч осіб, до якого на роботу прибуває 
молодий адвокат Генрик Фліс. Події й атмосфе-
ра представленого міста, алюзії до конкретних 
осіб і точні описи окремих міських локусів дають 
підстави розглядати роман «Генрик Фліс» як так 
званий «роман із ключем». Тодішня літературна 
критика одразу ствердила, що прототипом літера-
турного Рокомиша Мюллера став Дрогобич в епо-
ху індустріалізації дрогобицько-бориславського 
нафтового басейну на зламі ХІХ–ХХ століть, яка 
була спричинена промисловою революцією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Роман «Генрик Фліс» одразу став предметом до-
сліджень польських літературознавців. Зокрема 
Т. Домбровського [5] та М. Пухальської [4], які 
аналізували його в контексті естетики й літера-
турних традицій Молодої Польщі й дали високу 
оцінку твору. В українському літературознавстві 
до аналізу роману С.Мюллера звертався І. На-
битович, співставляючи сюжети й проблематику 
«дрогобицьких» романів «Генрих Фліс» Станісла-
ва Мюллера і «Перехресні стежки» Івана Франка 
[1]. Брак українського перекладу роману й укра-
їнськомовних розвідок про літературне місто 
Мюллера спричинилися до того, що воно майже 
невідоме українському читачеві.

Метою статті є спроба аналізу топосу Дрого-
бича зламу ХІХ–ХХ ст. у просторовій локалізації 
міста Станіслава Мюллера через окремі його ло-
куси і визначення його ролі у польській літера-
турі про місто. 

Літературне місто Станіслава Мюллера є при-
кладом власне антиурбаністичного міського то-
посу, який культивувався представниками літе-
ратури Молодої Польщі. В романі «Генрик Фліс» 
автор порушує проблему деструктивної ролі 
провінційного міста на екзистенційні принципи 
людського буття. Під впливом естетики натура-
лізму Мюллер малює гнітючу картину міського 
життя через детальний опис основних, знакових 
для міста елементів забудови, соціальної і тран-
спортної інфраструктури, елементів міського 
ландшафту. Так само детально і пристрасно зо-
бражено на тлі міста приватне й суспільне жит-
тя його мешканців. «Роман Мюллера дає відвер-
тий, місцями захоплюючий образ Дрогобича як 
столиці галицької нафти. Він показаний у своїй 
автентичній урбаністичній субстанції» [4, с. 286].

 У романі Мюллера топос Дрогобича реалізу-
ється як місто у просторі та як простір самого міс-
та. Його розташування вказує на його провінцій-
ність. Рокомиш лежить у сусідстві іншого міста, 
Заслав’я, у підгір’ї Карпат і має залізничне спо-
лучення зі Львовом. З горбистої місцевості місь-
ких околиць відкривається простір прилеглих до 
міста територій. 

Внутрішній вимір горизонтального міського 
топосу представлений автором цілісно у такій 
просторовій локалізації: околиця (залізничний 
вокзал) – передмістя (гостинець) – центр міста 
(ринок) – міська вулиця (акацієва алея) – розі-
мкнута заміська вулиця (вулиця без назви). Вер-
тикально топос міста представлено у просторі 
семантичних опозицій верх (уявне місто) – низ 
(місто Рокомиш). 

«Дрогобич – ніякий не Рокомиш, що тут при-
ховувати!» [5, с. 48]. Такою емоційно відвертою 
була реакція одного з перших критиків твору. 

Невід’ємним локусом літературного Дрогоби-
ча-Рокомиша є залізничний вокзал. Це той пер-
ший знаковий об’єкт, який мав би засвідчувати, 
що приїжджий прибув саме до міста. Однак тут 
він розташований далеко на околиці, відділений 
довгим брудним гостинцем і ніби ізольований від 
решти міста. Місто якби навмисне випхало його 
подалі, щоб ніхто й ніщо не порушувало його ста-
більного ладу. Це враження неприналежності 
залізничного терену до міського простору під-
силює відсутність поблизу хоч би якоїсь міської 
кам’яниці чи вулички. 

Дістатися з вокзалу до міста можна лише 
«дриндою», двоколісною бричкою, яка «волочить-
ся скриплячи, стукаючи об каміння, немилосерд-
но трясучи по вибитому гостинці, видушуючи 
з-під коліс справжні фонтани густого, липкого 
болота кольору шоколаду. (...) А дринда й далі 
волочилася, минаючи низькі, вимоклі в болоті 
й на дощі передміські халупи, неохайні, з ма-
лими кривими шибками, вгрузлими в замоклі 
призьби, прокурені смердючим запахом застоя-
ного диму, тухлістю і вогкістю. По сплюндрова-
них городніх грядках, по гидких купах сміття, по 
гноївках, переповнених дощівкою, що виливала-
ся з берегів під позападалі в землю пороги, лі-
ниво снували пересичені ворони та круки – тут 
і далі переклад автора статті» [6, с. 7–10]. 

Гостинець у місті Мюллера призначений для 
колісного транспорту, запряженого конем, який 
слугував мешканцям лише тоді, коли треба було 
приїхати або виїхати з міста. Принаймні у творі, 
крім цього, більше не згадується жодний тран-
спортний засіб. 

Цій бричці у творі відведена одна дуже важли-
ва карикатурна роль: адвокат Фліс, бачить гости-
нець з «висоти» її сидіння та з перспективи руху. 
Такий спосіб презентації міського простору апе-
лює до стилю, характерного для імпресіоністів, 
які вважали, що перспективу міського простору 
не можна ототожнити зі сталим місцем і повноцін-
но передати з місця. У традиціях представників 
літератури Молодої Польщі, які трактували місто 
як огидний і небезпечний для людства простір іс-
нування, гостинець Мюллера має натуралістичні 
риси з акцентом на неприємних звуках, всюдису-
щому болоті, вибоїнах, гидких формах і запахах. 

У поясненнях і коментарях до тексту твору 
М. Пухальська часто апелює до конкретних дрого-
бицьких топонімів, уточнює, де на карті реального 
Дрогобича знаходяться його рокомиські об’єкти, 
дає авторський коментар того, про що розповідає 
герой-оповідач Мюллерового роману Фліс: «Боло-
то Рокомиша (Дрогобича) і Заслав’я (Борислава) 
було наслідком геологічних умов місцевості, ба-
гатої на сірчані й соляні родовища, а передовсім 
на нафту й віск (використовувалися у промисло-
вості, а з часом з лікувальній справі). Швидкий 
розвиток промисловості на цих теренах (званих 
східнокарпатським галицьким басейном) зумо-
вив активну комунікацію на ще не забрукованих, 
примітивних дорогах» [4, с. 251].

Подібний опис Дрогобича міжвоєнного періо-
ду задокументовано в нотатках «Подорожі Поль-
щею» Альфреда Дьобліна, німця з єврейським 
корінням, який у 1924 році відвідав місто з ме-
тою вивчення єврейського питання: «Шлагба-
ум, дорога повертає, і ось – пряма, якби стрілив, 
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вузька вулиця, по грязюці якої крутяться в оби-
два боки брички. Їдуть швидко: зліва і справа 
люди ходять по дошках, покладених високо на 
дерев’яних балках. Піднизом пливуть нечисто-
ти, болото. Грязюка спливає з вище покладених 
поперечок. На цій воді колись був шар нафти;  
її збирали бідняки. Зграї людей у центрі місце-
вості, посилений рух возів» [2, с. 206–207]. 

Дослідники урбаністичного хронотопу наго-
лошують, що одним з основних елементів місь-
кого простору є вулиця, яка обов’язково забудо-
вана по обидві сторони і має свої розпізнавальні 
знаки як, наприклад, фасади будинків, балкони, 
ліхтарі, квітники чи парки та своє місце у сис-
темі вулиць [3]. Однак гостинець у Рокомишлі 
Мюллера провадить до міста, яке мало чим від-
різняється від передмістя. Міська вулиця про-
тиставляється йому лише тим, що по ній пере-
міщуються виключно пішки: «Дринда минула 
кілька нових кам’яниць, з яких через відчинені 
навстіж вікна доносився вологий, нудний задух 
невисохлих мурів, очевидно вже заселених, хоч 
ще не розібраних з риштовань і не завершених 
(...). Фліс зіскочив на землю, яка, здавалося, роз-
ступилася під його вагою, бризкаючи каскадом 
важких, липких шмарклів болота» [6, с. 12]. Це, 
власне, вже є міська вулиця. 

«Рокомиський ринок утворював величезний 
квадрат, видутий посередині в купу, що опадала 
вибоїстим бруком до бічних тротуарів, через що 
вони мокли в закислім, липкім болоті. Квадрат 
замикали з усіх сторін нерівні ряди двоповерхо-
вих кам’яниць і напіврозвалених, розтелепаних 
хаток, що кричали картатістю тинків, привалених 
високими дахами, критими зчорнілим і прогни-
лим гонтом або ржавою бляхою. (…) З бідних єв-
рейських крамниць, перед якими стирчали бридкі 
столики, завалені виставленим на продаж това-
ром, бухав густий дурман тухлості, вологи, оселед-
цю, зливілого масла і нафти. Той запах, змішаний 
з гострими випарами кінської сечі, вимішений 
копитами з вуличним болотом в одне ядуче баг-
но, завалював повітря нідотною, важкою атмос-
ферою, яка аж запирала дух. Посередині, на па-
горбі ринку ввалилася незграбна, боката ратуша, 
трав’янисто-зелена, коротка та горбата, що вистрі-
лювала в одному розі тонкою вежею, яка розпада-
лася від недбалості і підтримувалася дерев’яним 
примітивним риштованням» [6, с. 22–23].

Ринок Рокомиша в Мюллера також представ-
лений натуралістично, в дусі естетики бридоти. 
У романі він постає не центром міської культу-
ри, а всього лиш центральною точною фізичного 
простору міста. На відміну від бачених Флісом 
ринків європейських міст, які втілювали найкра-
щі естетичні, культурні й суспільні цінності, на-
дихали на творчість, спонукали до саморозвитку, 
центральна рокомиська площа пригнічує своєю 
атмосферою, постає як розплідник бруду і несма-
ку, викликає у героя-оповідача почуття безнадії, 
віщує матеріальну бідність та деградацію його 
особистості. Ринок у творі не призначений для 
культурних людей, їх прогулянок чи побачень 
і не виступає місцем жодної культурної події. На-
томість це місце ґешефтів, постійних конфліктів, 
ошуканства, лайки. Саме тут відбувається спо-
чатку заворушення, а згодом страйк ріпників, 
тут відбувається їх арешт і покарання.

Для порівняння Мюллерового опису літера-
турного міста знову наведемо цитату зі записів 
Дьобліна про Дрогобич: «Квадратна простора 
торгова площа. Буди й столи, коні, вози, ряди 
бричок. І все потопає в болоті і смітті, в соломі, 
багнюці, гної. Ціла шеренга столів представляє 
в тім гної балі кольорового сукна (...) Євреї, одні 
євреї з німецькими прізвищами. Страшно вигля-
дає посеред тої площі чотирикутна висока вежа 
з годинником. Вежа стоїть самотньо, нема біля 
неї жодного костелу, жодного будинку. То нога, 
від якої відірвали тулуб (…) А нижче від ринку зі 
сміттям і страшною вежею починаються вулич-
ки. Робиться страшно. Хто не бачив тих вулиць 
і «будинків», той не знає, що таке бідність. То не 
будинки, то рештки будинків, буди, шопи, хала-
буди. Вікна закладені дошками, вікна без шиб. 
Будинки без даху – бараки-розвалюхи, тісно зби-
ті один біля другого; деякі мають пивниці, навіть 
муровані, але подібні до печер. Кожна халупа 
переповнена» [2, с. 203–204]. 

Ринкові в романі Мюллера відведена роль 
лише географічного та історичного центру міс-
та. Натомість функцію культурного й естетично-
го центу Рокомиша виконує «довга, рівна алея, 
що губилася вдалині. На відміну від середмістя, 
вона віддавала міщанським, усталеним добро-
бутом, без турботливим затишком заможного за-
кутка», де «з-за старанно підстрижених акацій, 
які бігли рівними рядами шпалер (…) одна за 
другою бігли вілли, замочки і плацики, які сяяли 
чистотою і вражаючою свіжістю, як іграшки, що-
йно вийняті з коробок, перенасичені нав’язливою 
віденською бароковістю терас, ганків, вежечок, 
арок і глореток» [6, с. 25–26].

Це була єдина вулиця міста, трохи подібна 
до бульварів великих європейських міст. Під 
час першої прогулянки цією вулицею молодому 
адвокатові на мить здається, що він перебуває 
у сонячній Флоренції. У погожі дні тут прохо-
джалися поважні городяни, а вечорами у віталь-
них жестах «поблискували циліндри», «шелестів 
шовк», «тягнувся шлейф парфумів», велися «об-
тяжені задумою» розмови або невинні бесіди про 
«щось легке, безтурботне». 

«Тут було низьке, як склепіння каплички, мо-
лочне небо, вирізьблене з литого опалу, і сонце 
на ньому велетенське, разюче, біле, як кований 
з цинку циферблат у сріблястому обрамленні. 
І була вулиця, довга, повітряна й чиста, розплав-
лена в блиску, погідна, як спогад з дитинства» 
[6, с. 26]. Цей опис відкривається з вертикальної 
перспективи вгорі і закінчується внизу, проте все 
ще у повітрі, відразу над головою героя-оповідача. 

В уяві героя-оповідача «Генрика Фліса» існує 
інше, його приватне місто, яке радше нагадує 
сцену й декорації дитячого театру. Він сам ви-
ступає тут і сценаристом, і режисером, і декора-
тором, і виконавцем головної ролі, можна сказа-
ти, віссю уявного всесвіту. У цьому приватному 
місті-театрі немає місця ані брудним будинкам 
і вулицям, ані звичайним людям: «А будинки, ві-
лли і палаци стояли в тій зливі осіннього блиску 
(...) тихі й урочисті… Але ось вітер посилюється, 
золотий пил вихором здіймається з вулиці (...) 
і над усією вулицею розквітає яскрава, барвис-
та веселка. Небо зникає, розпливається під тою 
веселковою заслоною, і будинки, дерева, люди 
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перетворюються в нереальний, вимріяний каз-
ковий світ, у якому небо виткане зі сріблистого 
газу (...), а люди, легкі, мов туман, безтілесні, як 
духи, хапають на льоту коротку мить захоплен-
ня, як ластівки дрібну поживу [6, с. 27]». У цьому 
фрагменті місто представлене динамічно, з висо-
ти лету уяви оповідача, яка дозволяє йому під-
нятися понад реальним містом і реальним часом, 
співвіднести його з уявленнями про всесвіт у ди-
тинстві. Повітряне місто-театр і реальне місто 
у Мюллера чітко протиставляються на осі «верх – 
низ» і ніколи не перетинаються. 

Як засвідчує наведений приклад, уява героя-
оповідача лише в останню чергу допускає появу 
в його місті «людей», та й то примарних, «легких, 
мов туман», «безтілесних», які не ходять по зем-
лі, а літають, «мов ластівки». Натомість звичай-
не, земне місто Мюллера розташоване «внизу» 
і заповнене «натовпом»: «А під тою королівською 
ошатністю висячих садів роївся натовп. Пере-
ливався ліниво, як повноводна ріка, розколи-
саний, плинний, змінний, гомінкий. Місцями 
витягувався, як змія (...), знову зменшувався, 
набирався в переповнені, тісні крамниці, що за-
микали недоступним валом усю ширину вулиці» 
[6, с. 27]. Цей опис залюдненої вулиці, представ-
лений з просторової позиції «верх» передає страх 
перед велелюдним натовпом, як перед неприбор-
каною стихією, а негативне окреслення «натовп» 
свідчить про виразну нехіть до нього. 

Ще одним важливим елементом міського про-
стору стає костел, який споруджений оподаль від 
ринку й за яким починається парадна вулиця 
міста. У місті Фліса йому відведено роль фортеці, 
яка відмежовує його вимріяний світ від реально-
го: «А світло лилося широким коридором вулиці, 
як летка пара, аж ген, де її виліт замикали спи-
часті силуети костелу-замчиська, і там врешті 
збиралося на його дахах, флангах і вежечках, і, 
як розтоплена мідь, важко просочувало холод ві-
тражних присмерків» [6, с. 26].

Натомість міський парк, що прилягає до ака-
цієвої алеї , ніби ізольовано від вулиці. Він у Ро-
комиші занедбаний, брудний, у болоті. Це місце, 
яке одні містяни минають пришвидшивши крок, 
а інші збираються у своїх справах. 

На відміну від замкнутої в горизонтальному 
просторі центральної вулиці, заміська вулиця по-
стає у творі як відкритий простір і справляє вра-
ження такої, що раптово обривається на пагорбі. 
Звідти перед героєм-оповідачем відкривається не-
звична для міста панорама: на тлі віддалених гір 
з буйної рослинності то тут, то там стирчать шпилі 
нафтових вишок і несподівано виринає дерев’яна 
церковця. Спостерігаючи підкарпатський крає-
вид, Фліс розуміє, що йому вже не вдасться уник-
нути засилля промисловості й міста.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи наші 
спостереження над топосом міста в романі Станіс-
лава Мюллера «Генрик Фліс», можемо стверджу-
вати, що це є приклад антиурбаністичного місь-
кого топосу. Під впливом естетики натуралізму 
автор створив непривабливу картину міського 
життя через детальний опис основних, знакових 
для міста елементів забудови, соціальної і тран-
спортної інфраструктури, елементів міського 
ландшафту. Так само детально і пристрасно зо-
бражено на тлі міста приватне й суспільне життя 
його мешканців. На прикладі героїв роману автор 
виявляє не тільки соціальний зріз цього міста, а 
й дає уявлення про його культурний та психоло-
гічний стан. Натуралістична манера зображення 
міста через його локуси передає неготовність до 
викликів, спричинених розвитком промисловості, 
виявляє складні стосунки між людьми, які змуше-
ні жити/виживати на спільній місцевості. Для ав-
тора Дрогобич того часу – це передовсім постійні 
судові процеси, конфлікти, ошуканство, насиль-
ство, разюча бідність і неосвіченість населення 
і лише поодинокі випадки солі-дарності, та й ті 
з фальшивою метою. Саме на цьому тлі відбува-
ється з одного боку боротьба молодої особистості 
за виживання, а з іншого – внутрішня боротьба 
поміж амбіціями інтелігента та сірою буденністю.

Літературне місто Роман Станіслава Мюллера 
«Генрик Фліс» Станіслава Мюллера – це перший 
у польській художній літературі погляд на Дро-
гобич молодого інтелігента, який співвідноситься 
з конкретним містом, реальним часом і простором, 
з його мешканцями і їх щоденними проблемами. 
Це роман, у якому сучасний читач віднайде ключ 
до розуміння Дрогобича минулої епохи.
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НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!

Набір 2020 року проводиться за такими спеціальностями:
Галузь знань Спеціальність Освітня програма Терміни навчання Форма навчання

Бакалавр

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
німецька))

3 роки і 10 місяців денна

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
французька))

3 роки і 10 місяців денна

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
польська))

3 роки і 10 місяців денна

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(німецька))

Середня освіта 
(Мова і література 

(німецька, 
англійська))

3 роки і 10 місяців денна

03 
Гуманітарні науки

Філологія 
(Германські мови 

та літератури 
(переклад включно), 
перша – англійська)

Філологія 
(Англійська, 

німецька мови 
та літератури 

(переклад включно)

3 роки і 10 місяців денна

Бакалавр (зі скороченим терміном навчання)

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
німецька))

2 роки і 10 місяців денна

Магістр

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
німецька))

1 рік і 4 місяці денна

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
французька))

1 рік і 4 місяці денна

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська, 
польська))

1 рік і 4 місяці денна

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(німецька))

Середня освіта 
(Мова і література 

(німецька, 
англійська))

1 рік і 4 місяці денна

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(французька))

Середня освіта 
(Мова і література 

(французька, 
англійська))

1 рік і 4 місяці денна

03 
Гуманітарні науки

Філологія 
(Германські мови 

та літератури 
(переклад включно), 
перша – англійська)

Філологія 
(Англійська, 

німецька мови 
та літератури 

(переклад включно))

1 рік і 4 місяці денна

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))
1 рік і 4 місяці заочна

Магістр (на умовах перехресного вступу)

01 
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))

Середня освіта 
(Мова і література 

(англійська))
1 рік і 10 місяців заочна

Детальніша інформація доступна за посиланням: http://pk.dspu.edu.ua/2020.html
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