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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО
В СИСТЕМІ СПЕЦІАЛЬНИХ ГАЛУЗЕЙ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
Маргарита Башли
група ДІ-15м VІІ курс факультет економіки та менеджменту
Кіровоградський національний технічний університет
Науковий керівник – д.і.н., проф. Орлик В.М.
Наприкінці ХХ ст. почався стрімкий розвиток українського документознавства.
Про зміст та міждисциплінарні зв’язки дисципліни сьогодні сперечаються історики,
архівісти, книгознавці, представники інформаційних та інших наук.
Проблемам документознавства присвячені фундаментальні монографії та
докторські дисертації українських учених В. В. Бездрабко[1], С. Г. Кулешова,
Н. М. Кушнаренка, М. С. Слободяника [5], Г. М. Швецової-Водки та ін.
Особливість документознавства полягає у тому, що воно належить до двох циклів
дисциплін: з одного боку – документально-комунікаційних, а з іншого – спеціальних
історичних. Документознавство самим тісним чином пов’язане з історичною наукою.
Об’єктом документознавства є документ в історичному розвитку. Поява тих або інших
документів, не кажучи вже про системи документації, безпосередньо пов’язане з
еволюцією суспільства, з певними її етапами. Тому функціонування документів та систем
документації, складання комплексів документів неможливо зрозуміти без знання історії та
культури.
Н. Б. Зінов’єва характеризує документознавство як фундаментальну і, одночасно,
прикладну наукову дисципліну. Фундаментальні дослідження науковця спрямовані на
вивчення сутності документування, еволюції форми і змісту документа, його функцій в
соціумі, соціокультурних, етнонаціональних, історичних особливостей документування,
проблем сприйняття документа, вдосконалення семіотичних та семантичних засобів його
вираження. Прикладні дослідження документознавства, за Н. Б. Зінов’євою, стосуються
питань класифікування документів, їх індексування, реферування, створення пошукового
образу документа, організації документообігу, відбору документів, їх збереження, пошуку
тощо [2].
Н. Б. Зінов’єва вважає, що документознавство становить «органічну єдність» з
наукознавством, архівознавством, бібліотекознавством, книгознавством, бібліографією,
інформатикою, патентознавством, справочинством тощо. Водночас з цими науками
документознавство збігається лише у певних частинах, тобто перетинається з ними.
Складні взаємозв’язки має документознавство з історичними науками: історичні
документи є об’єктами дослідження історіографії, текстології, джерелознавства,
палеографії, філігранології, сфрагістики, археографії та інших спеціальних історичних
дисциплін.
Документознавство об’єктивно сприяє формуванню джерельної бази історичних
досліджень і в цій своїй якості тісно примикає до джерелознавства – однієї з
найважливіших галузей історичної науки, що досліджує теорію, методику і техніку
історичних джерел. Джерелознавець також вивчають форму документа, структуру і
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властивості документованої інформації в їхньому історичному розвитку. Діловодні
документи в джерелознавстві звичайно виділяються в самостійний розділ [4 , c. 7-11].
На підставі близькості з джерелознавством документознавство звичайно відносять
до класу історичних наук, включаючи його до складу так званих допоміжних і
спеціальних історичних дисциплін, які розглядаються як субдисципліни джерелознавства.
Однак, незважаючи на тісний зв’язок документознавства з джерелознавством, між
ними є істотні відмінності. Джерелознавство вивчає, крім письмових документальних
джерел, також і інші види і форми історичних джерел, зокрема, речові з метою
вироблення методів вилучення необхідної інформації. Також, джерелознавство вивчає
документи винятково в ретроспективному середовищі, а документознавство – в
оперативному та в перспективному середовищі.
Однак, остання відмінність взагалі ставить під сумнів, відносити
документознавство до числа історичних дисциплін, як це роблять багато авторів, оскільки
історична наука обмежена вивченням лише минулого людського суспільства.
Низка авторів (А. І. Гуковский, С. М. Каштанов, Б. Г. Литвак, О. М. Медушевський,
В. В. Фарсобін та ін.) фактично розміщують документознавство усередині дипломатики –
допоміжної історичної дисципліни, що вивчає документи правового порядку. Зміст
дипломатики і документознавства першим серед вітчизняних дослідників досліджував
А. О. Введенський.
Найголовнішим чинником ототожнень дипломатики і документознавства є
термінологічна плутанина з тлумачення документа й акта, а також теоретичні
неузгодженості стосовно об’єкта досліджень. С. М. Каштанов розглядав
документознавство частиною дипломатики, орієнтованої на вивчення «діловодної
документації правового змісту», а Л. В. Черепнін обстоює похідність документознавства і
діловодства від дипломатики [5, c. 4-15].
За ствердженням Я. Р. Дашкевича, документознавство – це спеціальна історична
дисципліна, така ж самодостатня як джерелознавство, архівознавство, дипломатика,
палеографія, епіграфіка, хронологія, сфрагістика, іконографія, історичне картознавство чи
інші.
Документознавство тісно пов’язане з архівознавством. Їх об’єднують спільне
завдання – формування ефективної інформаційної середовища, єдиний об'єкт дослідження
– документ, а також єдність способів організації, зберігання, пошуку інформації,
вироблення принципів документостворення.
Разом з тим документознавство та архівознавство вивчають документ з двох
протилежних сторін: архівознавство – з боку інформаційної цінності документа як
історичного джерела. Документознавство вивчає свій об’єкт з боку інформаційної й
оперативної цінності, як носій інформації, що функціонує насамперед у сучасній
соціальному середовищі.
Документознавство безпосередньо впливає на розвиток архівознавства, тому що
чим якісніше документи, створені в діловодстві, тим успішніше буде робота архівів щодо
зберігання і використання документних багатств.
Таким чином, науку про документ прийнято називати документознавством.
Традиційне документознавство сформувалося вперше як допоміжна дисципліна у рамках
архівознавства, а після переходу на інформаційну парадигму і виникнення теоретичної
бази виділилось у вигляді самостійної дисципліни, що вивчає різні форми оперативної
документації.
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Архівна справа в Україні має давню історію, національні традиції, які тісно
пов'язані зі світовими тенденціями розвитку архівістики. За багатовікову історію
нагромаджено великий досвід збирання, зберігання та використання архівних документів,
удосконалення технологій та методик. Творче використання цього досвіду разом із
позитивними змінами, які відбуваються в архівній галузі в сучасних умовах, є важливим
чинником зростання ролі архівів у духовному і державному житті, підвищення
соціального статусу архівістів.
Статус самостійної держави змінив характер міжнародних зв’язків України в
архівній сфері. Україна підписала угоди про співпрацю з багатьма державами –
колишніми республіками СРСР, Болгарією, Польщею, Румунією, Швецією. На часі угоди
з Австрією, Великою Британією, Словаччиною, Угорщиною, Чехією. Представника
Головархіву України обрано членом Виконавчого комітету МРА, включено до складу
Європейської комісії МРА.
Співпраця архівних установ України та архівів інших країн є різнобічною – від
неформального комунікування до офіційного співробітництва. Звісно ж система цим не
обмежується, бо архівний сектор як такий володіє тісними зв’язками з іншими
інституціями, а особливо з дослідницькими та академічними спільнотами [1, c. 10-20].
Основними завданнями міжнародного співробітництва Державної архівної служби
є:
- виконання у межах компетенції зобов’язань за міжнародними договорами України
у галузі культури, науки та архівної справи;
- розвиток співробітництва з архівними установами світу на основі принципів
рівноправності та взаємної вигоди, із дотримання відповідного національного
законодавства України та інших держав, загальновизнаних принципів і норм
міжнародного права;
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- посилення євроінтеграційних процесів у гуманітарній сфері в Україні, зокрема,
досягнення гармонізації підходів та методологічних засад з архівними службами
іноземних держав у галузі взаємної реституції культурних цінностей, незаконно
переміщених свого часу на територію іншої держави; реалізація галузевої програми
«Зарубіжна архівна Україніка»;
- налагодження та подальший розвиток взаємовигідного співробітництва з архівними
службами іноземних держав, міжнародними організаціями архівістів та іншими
зацікавленими у співпраці установами та організаціями;
- забезпечення вільного доступу архівних співробітників і дослідників інших держав
до відкритих архівних документів, а також до всіх довідкових матеріалів архівних фондів,
як опублікованих, так і неопублікованих, що стосуються тем їхніх досліджень [5].
В умовах нової соціально-комунікаційної реальності розгортається співробітництво
архівів, про що свідчить перш за все, іноземний досвід та публікації зарубіжних авторів.
Зокрема в численних англомовних працях розглядаються досягнення в цьому напрямі та
проблеми такої співпраці. Серед них можна виділити декілька груп за змістовим
наповненням. Насамперед це публікації, спрямовані на висвітлення історичних засад
розвитку співробітництва архівів, розкриття досвіду взаємодії зазначених установ.
Протягом останніх двох десятиліть бібліотеки, музеї, архіви використовують
цифрові інформаційні технології як цінний інструмент для підвищення якості
обслуговування користувачів, розширення їх кола. Саме в цифровому просторі зникають
відмінності між цими установами, посилюються процеси конвергенції.
Одним із головних завдань міжнародного співробітництва Державної архівної
служби є розвиток двостороннього співробітництва з архівними установами світу, що
передбачає налагодження взаємовигідного співробітництва шляхом укладання
двосторонніх міжвідомчих міжнародних договорів, проведення інвентаризації раніше
укладених таких договорів. Державна архівна служба України співпрацює з зарубіжними
архiвними, науковими та музейними iнституцiями, мiжнародними товариствами, такими
як, Центральний архiв МВС Республiки Польща, Американський меморiальний музей
Голокосту (США), Документаційний центр об’єднання «Саксонські меморіали», ФРН,
Національним Меморіалом Катастрофи та Героїзму Яд Вашем (Держава Ізраїль), з якими
укладено міжнародні договори про спiвробiтництво гуманітарного характеру.
Укрдержархівом укладено такі договори з державними архiвними службами та
нацiональними архiвами Австрiйської Республіки, Азербайджанської Республіки,
Республiки Бiлорусь, Республiки Болгарiя, Республiки Вiрменiя, Грецької Республіки,
Республiки Грузія, Естонської Республiки, Ісламської Республіки Іран, Республiки
Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Куба, Латвiйської Республiки, Литовської
Республiки, Республiки Молдова, Республiки Польща, Росiйської Федерацiї, Румунiї,
Республіки Сербія, Республiки Туреччина, Угорської Республіки, Республіки Узбекистан,
Федеративної Республіки Німеччина, Чеської Республіки, Республіки Чорногорія (28
двосторонніх міжвідомчих договорів, один меморандум (Грузія), три протоколи про
спільні проекти (Білорусь, Росія, Угорщина) [1].
Поглиблення взаємодії із закордонним українством, поповнення НАФ
документами, що належать до культурної спадщини української нації і перебувають на
зберіганні в архівосховищах іноземних держав є пріоритетним напрямком міжнародної
діяльності Укрдержархіву та установ його системи.
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Отже, міжнародна співпраця в галузі архівної справи є невід’ємною складовою
міжнародних зв’язків будь-якої держави. Використання міжнародного досвіду у
вітчизняній практиці архівів з урахуванням їх особливостей є суттєвим чинником
прогресивного розвитку архівної справи України.
Література:
1. Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні / І. Матяш // Спеціальні
історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Випуск 11 (2). – К. : Інститут історії
України НАН України, 2004. – С. 10-26.
2. Місюк М. Д. Будні співпраці закарпатських та угорських архівістів / М. Д. Місюк
// Архіви України. – 2015. – № 2 (296) –229 с.
3. Драгомірова Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове поле
формування та функціонування / Л. Драгомірова // Архіви України. – 2004. – № 4-6 (255) –
С. 22-36.
4. Матяш І. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст / І. Матяш //
Держкомархів України; Укр. Наук.-дослід. Ін-т архів. Справи та документознавства; Нац.
академія наук України; Ін-т укр. Архіографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського;
Канад. ін-т укр. студій при Альберт. ун-ті. – К. : Горобець, 2008. – 152 с.
5. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24
грудня 1993 року № 3814-XII. В редакції Закону № 2888-III від 13.12.2001, із змінами //
Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 11. – 81 с.

ЧИСЕЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ (XVIII – початок ХХ ст.)
Марія Вакуленко
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.
Однією з ознак сучасного розвитку історичної науки в Україні є зростання
зацікавлення регіональною історією, поширення інтересу до мікроісторичних методів та
прийомів досліджень.
Південна Бессарабія – поліетнічний край, історія якого пов’язана з культурами
багатьох народів. Останнім часом дослідники приділяють більше уваги вивченню історії
становлення та розвитку етнічних меншин краю, різним аспектам заселення регіону,
особливостям та своєрідності культури етносів придунайських земель.
Одним з актуальних напрямків сучасних історико-регіональних досліджень
залишаються питання заселення українцями, як титульної нації країни, південнобессарабських земель, визначенню їх ролі в розвитку регіону, окремих сторін матеріальної
та духовної культури, зокрема: одягу, харчування, народної музики, сім’ї, побуту,
фольклору, як основного чинника розвитку етнографічного туризму.
Мета робота – проаналізувати історію заселення українцями Південної Бессарабії,
динаміку зміни їх чисельності для подальшого використання результату дослідження в
розробці проекту етнографічного туру.
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Особливості заселення території українцями південнобессарабських земель
вивчали О. Бачинська, В. Кабузан, В. Зеленчук, Л. Циганенко, В. Церковна, А. Дізанова.
Розвиток культури на Півдні Бессарабії висвітлений у працях В. Кушніра, О. Лебеденка,
А. Тичини.
За Бухарестським мирним договором від 16 травня 1812 р. Бессарабія увійшла до
складу Російської імперії, спочатку в статусі намісництва, а пізніше – губернії. Після
приєднання була утворена Бессарабська область (з 1873 р. – губернія), до складу якої
увійшло 8 повітів, в тому числі Акерманський та Ізмаїльський.
На початку ХІХ ст. цей край являв собою малозаселену територію. За різними
даними на початку століття в Бессарабії мешкало близько 240 тис. осіб, переважна
більшість з яких у північних повітах (Хотинському, Сорокському та Бєльцькому).
Бажаючи закріпити розширення своїх територій та створити надійну соціальну опору в
особі іноземних колоністів, царський уряд розпочинає освоєння південно-бессарабських
степів [3, с. 45]. Заселення Бессарабії відбувалося декількома шляхами: поверненням
назад із Запрутської Молдавії корінних жителів; стихійним переселенням українських і
російських селян-кріпаків; цілеспрямованою урядовою колонізацією краю державними
селянами, козаками та іноземними переселенцями [2, с. 52-53].
Вже в перші роки після приєднання починається інтенсивне заселення регіону
представниками різних етнічних груп: молдаванами, українцями, росіянами, болгарами,
гагаузами, німцями, євреями, ромами та ін. Увагу переселенців привертало не лише
вигідне природно-географічне розташування краю, а також ряд пільг, які вони отримували
в разі оселення на бессарабських землях: звільнення на кілька років від сплати податків і
виконання повинностей, надання матеріальної допомоги та земельного наділу, право на
вільне сповідування своїх релігійних поглядів тощо. Чільне місце серед переселенців
належало представникам українського народу.
Перші згадки про українців на території Південної Бессарабії відомі ще з XVIII ст.
Згідно досліджень О. А. Бачинської, одним з перших значних контингентів українського
населення, яке осіло у пониззі Дністра та Придунайських степах на початку XVIII ст.,
були козаки. З початку XVIII ст. на Правобережній Україні розпочинається активізація
народного руху, в якому, як відомо, активну участь брали запорожці. Так, у період
повстання 1702-1703 рр. на Правобережній Україні під керівництвом Семена Палія були і
запорозькі козаки. У травні 1703 р. гетьман Іван Мазепа у листі до боярина Ф.Головіна
писав, що в районах Бугу і Дністра діють великі загони запорозьких козаків. Через
придушення повстання 1702-1703 рр. загони повстанців, часто з родинами, шли за
Дністер, в Молдавію і Бессарабію, знаходячи притулок у молдавських поселеннях.
Згідно з напівлегендарними даними між І.Мазепою і султаном Ахмедом ІІІ було
складено угоду, за якою останній надавав запорожцям і реєстровим козакам, що йшли з
І.Мазепою, територію між річкою Прут і Чорним морем, тобто Придунайські степи. За
цією угодою запорожці розташовувались в районі озера Ялпуг, а реєстрові козаки – між
Прутом і Дністром. Автор, який надав таку інформацію – І. Застирець – схилявся до
висновку про те, що наведений ним документ є справжнім [1, с. 18-19].
Наприкінці XVIII ст., після ліквідації Запорозької Січі на землі Південної
Бессарабії відбувається друга хвиля масового переселення українських козаків, які згодом
створюють тут Задунайську Січ, Усть-Дунайське (Буджацьке) та Дунайське
(Новоросійське) козацькі формування. Козаки заснували в південно-бессарабських

8

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
землях понад 30 поселень. Разом з козаками до придунайських степів переселялися й
українські селяни.
Козацько-селянську колонізацію краю можна умовно поділити на два періоди:
перший тривав з кінця XVIII ст. до 1806 р., другий – з початку російсько-турецької війни
1806-1812 рр. – до середини XIX ст.. Перший період цієї колонізації був пов’язаний з
ліквідацією Запорозької Січі, Гетьманщини і автономних прав України з боку російського
царизму. В турецькі володіння переселилася значна частина запорозьких козаків, а під їх
прикриттям – покріпачені селяни. У другому періоді офіційна колонізація краю
поєднувалася із стихійною. Царський уряд прагнув освоїти малоземельні
південнобессарабські землі для подальшої експансії на Балкани.
В рамках урядової колонізації регіону передбачалося переселення до Південної
Бессарабії 20 000 державних селян із внутрішніх районів Російської імперії [3, с. 46-47].
Постійні масові переміщення людей не враховувались та не контролювалися через
недосконалу систему статистичних підрахунків. Тому на сьогодні дослідники не можуть
точно назвати загальну чисельність населення Бессарабії на початку ХІХ ст.
За спостереженням В. Г. Церковної, у працях істориків та статистиків того часу
зазначаються різні дані. Так, чисельність населення Бессарабії на початку ХІХ ст., за
П. Куницьким, становила 275 тис. осіб; за А. Защуком – 240 тис. осіб, за
А. Скальковським – 277 800 осіб. Найбільш достовірними, на думку дослідника
В.Зеленчука, є архівні відомості, згідно з якими на початку століття кількість населення в
Бессарабії становила близько 256 тис. осіб [4].
Як стверджує К. П. Крижановська, перепис населення 1817 р. зафіксував у
Бессарабській області 491 679 осіб (серед яких 250 879 чоловіків і 240 800 жінок).
Розміщувалися вони наступним чином: 215 879 осіб – на півночі, 161 965 – у центральній
частині та 113 841 – на півдні [5, с. 401]. За підрахунками В.М. Кабузана в краї в цей
період проживало 202,8 тис. українців, питома вага яких становила 18,9% від загальної
кількості мешканців [1, с. 103].
Дослідниця О. А. Бачинська другою найчисельнішою етнічною групою Бессарабії в
1835 році (в етнічній структурі населення молдавани займали перше місце – 53,2 %)
називає українців. Більшість з них проживала в Хотинському та Акерманському повітах.
Крім того, значна їх частка осіла в Ізмаїльському, Сорокському та Бендерському повітах.
Внаслідок постійних міграцій чисельність і питома вага українців постійно зростала.
За результатами лінгвістичного аналізу українських говірок, які вивчалися
П. Чубинським та К. Михальчуком, наприкінці ХІХ ст.. на території Бессарабії
сформувалося три етнографічні групи українців. Перша – це русини з Галичини та
Буковини, яка локалізувалась у своїй більшості в Хотинському повіті. Друга – вихідці з
Поділля та Волині, які розселилися в Сорокському і Більцькому повітах. Третя група
українців переселилася на територію Акерманського, Ізмаїльського та частково
Бендерського повітів [4].
Згідно досліджень В. Г. Церковної, на зламі XIX-XX ст. у Бессарабській губернії
українців налічувалося 379 698 тис. осіб, питома вага яких відносно інших етносів
становила 19,6%. В Акерманському повіті мешкало близько 70799 тис. осіб українське
населення, їх питома вага становила 26,7 %. На другому місті за чисельністю українців у
Південній Бессарабії знаходився Ізмаїльський повіт – 47 817 тис. осіб, що становило
19,6%. У Бендерському повіті українців нараховувалось 21048 тис. осіб, або 10,8 %.
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Отже, проведене дослідження дає змогу стверджувати, що в XVIII – на початку
ХХ ст. українці були однією з найчисельніших груп населення Південній Бессарабії.
Культура є невід’ємною частиною українського народу, своєрідним історичним
феноменом, тому особливості матеріальної та духовної культури українців під впливом
місцевих культур багатонаціонального краю мають передумови для розвитку
етнографічного туризму.
Література:
1. Бачинська О. Українське населення Придунайських земель : XVIII – початок XX
ст. (Заселення й економічне освоєння) / О. Бачинська. – Одеса : Астропринт, 2002. – 328 с.
2. Будак И. Г. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1812-1861) /
И. Г. Будак, Я. С. Гросул. – Кишинев: Карта молдавенескэ, 1967. – 399 с.
3. Південна Бессарабія (кінець XVIII-XIX ст.): навчально-методичний посібник/
Л.Ф. Циганенко, О.М. Лебеденко, А.В. Дізанова та інші; під ред.. Л.Ф. Циганенко. –
Ізмаїл: «СМИЛ», 2011. – 2016 с.
4. Церковна В. Г. Українці Південної Бессарабії (ХІХ ст.) / В. Г. Церковна
// Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – 2013. –
Вип. 32. – С.40-44.

ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА У ПОДУНАВ’Ї
В УМОВАХ РАДЯНІЗАЦІЇ КРАЮ
Людмила Iваненко
студентка І курсу факультету української фiлологiї та соцiальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Волканова Н.В.
Органічною складовою розгляду історії України є вивчення Батьківщини в
регіональному контексті. Спільне уявлення про минуле свого народу сьогодні є одним з
чинників, які сприяють піднесенню національної свідомості українців. Важливе місце у
цьому питанні займають його традиції, зокрема релігійні.
Південна Бессарабія, або українське Подунав’я – край який має багату на
територіально-політичні зміни історію та строкату етнічну карту. Тут мирно співіснують
більш ніж півтора десятки етносів, представники яких належать до кількох традиційних
конфесій світу (християнської, мусульманської, іудейської). Проте, саме православ’я
відіграло непересічну роль у розвитку краю, ставши віссю його культурної та етнічної
історії (сповідають 95 % населення краю) [2, c. 74].
28 червня 1940 р. уряд Румунії заявив про повернення території Бессарабії та
Північної Буковини СРСР. У серпні цей край увійшов до складу Української радянської
соціалістичної республіки. На основі Акерманського та Ізмаїльського повітів було
утворено Акерманську область, яку 7 серпня 1940 р. було перейменовано на Ізмаїльську.
У житті населення подунайських земель розпочався новий період, пов’язаний з
інтенсивною радянізацією краю. Поряд з колективізацією, індустріалізацією та
розбудовою нової системи влади були заходи, які передбачали формування нової ідеології
на основі марксистсько-ленінського підходу. Він був атеїстичним, а отже суперечив будь10

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
якому релігійному світогляду. Православній вірі та церкві як провіднику християнського
світобачення у новій ідеології майбутнього комуністичного суспільства не передбачалося
жодної ролі. Тому першим кроком утвердження радянської влади більшовиків була
боротьба проти церкви, хоча формально у всіх радянських конституціях проголошувалися
свобода совісті та відділення церкви від держави. За всі роки свого існування радянський
режим не видав жодного закону або підзаконного акту, які б забороняли діяльність
православної церкви [1, c. 166].
Антицерковна діяльність в ході радянізації Бессарабії у 1940 р. мала свої
особливості. По-перше, включення цих земель відбулося до складу тоталітарної держави,
яка мала значний досвід боротьби з «класовими елементами» та могутній силовий апарат
для її здійснення. По-друге, разом з румунськими окупантами з краю виїхала переважна
більшість тих, хто вороже ставився до нової влади, а отже розгортати масові репресії
проти священників не було вагомих підстав [6, c. 189].
У період фашистсько-румунської окупації 1941-1944 рр. Руська православна церква
зазнала утисків. Румунська влада і румунська церква прагнула викорінити споконвічні
духовні традиції слов’янського населення, намагаючись підпорядкувати релігійне і світське
життя, заперечували право місцевого населення на богослужіння рідною мовою. Виховання
молоді відбувалося у руслі нищення національно-християнської ідентичності та утвердження
румунського промонархічного націоналізму, в якому церква відігравала роль основного
духовного провідника [8].
Після звільнення території області від німецько-румунських загарбників у 1944 р.
відновили діяльність місцеві радянські органи. Одним з перших заходів радянської влади
щодо церкви був облік усіх незареєстрованих церков, молитовних будинків, монастирів, які
були відкриті у період окупації. Піддавалося обліку і духовенство. Цим самим держава
намагалася повністю взяти під свій контроль діяльність церкви. Церковні споруди, які не
підлягали експлуатації через побутові умови або які не відвідувало місцеве населення,
закривалися або оголошувалося про їх «самоліквідацію». В Ізмаїльській області протягом
1944 р. було закрито 21 культову споруду. Основна причина полягала в тому, що у період
румунської окупації чимало священників були прорумунської орієнтації, а після
встановлення радянської влади почалася масова втеча священників та ченців для уникнення
репресій радянської влади [10, c. 52].
Чисельність монастирів та їх мешканців також фіксувалася. В січні 1946 р. в
Ізмаїльській область було два діючих і два недіючих монастирі: Ізмаїльський чоловічий,
Успенський жіночий (с. Борисівка Татарбунарський район), Александрівський жіночий
(Новоіванівський район) та Скит Фурат (Бородинський район). Через деякий час було закрито
усi чотири. При закриті вказували такі причини: заборгованість з виплатою податків, а також
звинувачення в антирадянській діяльності. Так, приміром, монахині Борисівського жіночого
монастиря звинувачувалися в тому, що «тримають у монастирі дезертирів, а також ведуть
антибільшовицьку пропаганду». Тому Татарбунарський райвідділ НКВС розпочав проти них
слідство [4, арк. 10].
1948 р. став певною мірою переломним у церковно-державних відносинах
розпочалося вишукування будь-яких привидів для зняття з реєстрації храмів, заборони у
відправленні культу православних громад. Знімали, зокрема, з реєстрації ті храми, де не
було постійних священників. Найпростіше було з тими, у приміщенні яких до війни були
школи, державні чи громадські установи. У 1949 р. в Ізмаїльській області з реєстрації було
знято 6 церков, у тому числі в Ізмаїлі – Хрестовоздвиженську, Успенську, Миколаївську.
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Зокрема, Хрестовоздвиженська церква була заснована О.В. Суворовим у приміщенні
турецької мечеті, побудованої у другій половині ХІV ст. Вона знаходилась у
напівзруйнованій будівлі, церковні цінності були пограбовані. У такому же стані
знаходилась й Успенська церква, збудована у 1824 р. Миколаївська церква (1852 р.) була
цілком придатною для богослужіння, проте її культове майно було вивезене, а саму
споруду передали обласній школі підготовки керівних кадрів для колгоспів. Грецька
церква в Ізмаїлі, занесена в список архітектурних пам’яток, була передана Радянському
Дунайському пароплавству для переобладнання під клуб, пізніше – облкниготоргу під
склад. Дмитріївська – обласному відділу охорони здоров’я для переобладнання під
будинок санітарної освіти. Вознесенська – під склад аптекоуправління [5, арк. 27].
У 1952 р. зняті з обліку церкви в селах Каланчак і Лощинівка Болградського
району; Виноградне, Олександрівка, Вільне Новоіванівського району; Лиманське,
Котловина, Долинське Ренійського району та с. Випасне Білгород-Дністровського району.
Їх будівлі використовувалися для збереження зерна, інших матеріальних цінностей,
окремі були розібрані на будівельні матеріали. Радянська влада не дбала про стан
культових споруд: вони руйнувалися, майно розтягувалося [1, c. 234].
З початком десталінізації суспільно-політичного життя в країні після смерті Й.
Сталіна наступ держави на православну церкву посилюється. Такі зміни у ставленні влади
до церкви співпали у краї з адміністративно-територіальними змінами: Ізмаїльську
область з 1 березня 1954 р. було ліквідовано, а Подунав’я приєднано до Одеської області
[3, c. 167].
З утвердженням при владі у 1957 р. М.С. Хрущова антицерковна політика набирає
обертів. В цей час в краї не було відкрито жодного храму, а навпаки посилювалася
тенденція до їх закриття, ліквідації монастирів. Результатом такої політики влади стало те,
що в місті Ізмаїл у 1961 р. діючими залишилися лише дві церкви, а саме: Покровський
собор (православна церква) та Нікольська церква (єдиновірча); хоча на той час в місті
було чотирнадцять церковних будівель, з яких 8 були пам’ятниками архітектури. 6
церковних споруд були віддані на господарські потреби (перетворено на склади). Багато
подібних акцій аргументувалися саме нестачею приміщень для установ соціальнокультурної сфери, хоча більшість з них насправді залишалися пустуючими. Не випадково:
на січневому пленумі ЦК КПРС 1961 р. глава держави назвав збереження подібних
пам’яток «…непотрібною і марною справою» [6, c. 197]. У 1972 р. в Ізмаїльскому районі
функціонувало лише 4 православні храми: 1 в місті Ізмаїлі та 3 в районі
Отже, нелегкою була історія православних храмів Ізмаїльщини у ХХ ст. Проте,
попри усю суперечливість політики радянської влади щодо церкви у Подунав’ї суспільний
авторитет церкви в краї суттєво підірвати не вдалося. Православні зберегли і пронесли
через все століття вогонь духовності, який і сьогодні запалює та відроджує традиції.
Література:
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ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНЦІВ ПРИДУНАВʼЯ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.
Христина Кравченко
студентка ІІІ курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїлський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.і.н., доц. Дізанова А.В.
Останнім часом дослідники все частіше звертаються до традиційної культури того
чи іншого етносу. Об‘єктом нашого дослідження став житловий комплекс українців
Придунавʼя другої половини XIX – першої половини XX ст., вивчення якого ми
здійснюємо на прикладі двох сусідніх сіл – Кислиці та Першотравневе.
Досліджуючи характерні особливості двору, житлових споруд та господарських
прибудов українців Придунавʼя, ми виокремлюємо питання про вибір місця забудови та
види будинків. Відомо, що при виборі місця для спорудження будівель житлового
призначення людина найчастіше обирала найсприятливіші природні умови: наявність
прісних водоймищ, родючі ґрунти, наявність деревини тощо. Українці Придунав’я не були
винятком, вони також любили оселятись на берегах річок. Так, зокрема, українці сіл:
Кислиці (Кишлица-Дунере), Першотравневого (Гасан-Аспага), Саф’ян, Броски, Матроски,
Ларжанки забудовувались поблизу річки Дунай та озера Катлабух [1].
За однією з версій, давні кисличани обрали острів Кислицький на річці Дунай.
Саме там мешканці-переселенці (переважно українське козацтво) ставили свої кишла
(перші прототипи будинків, схожі на сучасний курінь). Звідси і походить назва Кислиця
(кишло-Кислиця). Виходячи з того, що ці кишла зводились обабіч Дунаю, народилась
нова назва Кишлица-Дунере (румунський варіант). Виходячи з гіпотези про походження
назви села Кислиці від яблуневих дерев – кисличок, можемо припустити, що мешканці
даного поселення будували житла на родючих ґрунтах, де росло багато дерев.
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Характерною особливістю заселення та забудови села Першотравневого є
відсутність річки Дунаю, однак село розташоване на березі озера Катлабух. Таку
інформацію знаходимо в документальному фільмі «Село над лиманом» [2]. Даний
населений пункт вирізняється особливим ландшафтом – порізаним кручами (інша назва
Понори, де є багато різноманітної дичини, зокрема, зайців). Останнє й визначило основні
господарські заняття: полювання, рибальство та землеробство.
Спільним для обох сіл є те, що їхні мешканці не врахували той факт, що житла,
збудовані по берегах водоймищ, в можуть бути зруйновані силою води, вітрів та сонця.
Так, жителі Кислиць вимушені були просто залишати свої будинки, зруйновані стихією, і
переселятись на нове місце. Рятуючи своє життя, мешканці побудували для нащадків
укріплені споруди (бетонні плити) по периметру озера Катлабух. Аналогічна проблема,
виникла також у селі Першотравневому. В даний момент будинки селян нижньої вулиці,
розташовані на самому березі озера Катлабух (територія носить назву Барановка) з
великою руйнівною силою розпадаються, розсипаються по частинах. Цю територію в
народі ще називають Глинище. І дійсно, там є багато глини, яку використовують як
будівельний матеріал. Ця частина села характеризується наявністю великої кількості
підземних ходів, які також послужили основними чинниками руйнації житлових будинків
[3].
Українці названих сіл при виборі місця для будівництва керувалися не лише
прагматичними міркуваннями, пов‘язаними з господарською діяльністю, а й духовними
засадами. Цей важливий аспект їхнього світобачення спонукав їх шукати такі місця, де
зосереджена лише чиста енергетика, така, яка могла б забезпечити добробут, сімейний
затишок, щасливу долю. Українці звертали увагу на велику кількість прикмет, повір‘їв,
переказів від старожилів села, табу, сновидінь, видінь тощо.
Однією з таких заборон була неможливість зводити оселю на цвинтарі, або якомусь
поодинокому похованні, на місці наглої (раптової) або ж насильницької смерті,
самогубства.
Вважалося, що якщо ти будуєш будинок на дорозі, стежці чи роздоріжжі, одним
словом, на межах, то це помешкання буде постійно тріскатись, розходитись по частинах,
аж до повної руйнації.
Коли ставили хату на сміттєзвалищах, або згарищах, то вона обов’язково
поступово «забруднювалась» (і сміттям, і етично, і духовно) чи навіть згорала. Дані
заборони, очевидно, свідчать про демонологічні уявлення українців про те, що такі місця є
скупченням диявольської (нечистої) сили. Саме вона надзвичайно шкідлива і небезпечна і
може жорстоко помститися господарям конкретної оселі. Отже, вибір місця майбутнього
житла мав велике значення.
Види будинків мали переважно прямокутну форму. Були дуже довгі, схожі на
будинок ірокезів, для будівництва використовували велику кількість стовпів-перегородок,
сволок, натуральне покриття даху (очерет і папороть).
У будівлях другої половини XIX – першої половини XX століття зустрічаються
помешкання квадратного типу. В основному це були невеликі приміщення, які
використовувались для кухонних робіт влітку.
Окрасою двору була криниця – життєдайна артерія української родини. Криницяжуравель і по сьогоднішній день стоїть на в’їзді в село Кислиця по вулиці Лиманській.
Зазвичай, криниці в обох селах були чисто вибілені та обсаджені різноманітними квітами.
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Ментальною рисою наших пращурів була любов до краси, що виявлялось у гарних
ошатних дворах і оселях.
Література:
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вірування українців / І. Ігнатенко. – Харків, 2016. – 320 с.
3. Українська
минувшина:
Ілюстрований
етнографічний
довідник
/
А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна. – К. : Либідь, 1993. – 256 с.

МАЙСТРИ ПЕТРИКІВСЬКОГО РОЗПИСУ
Олександр Манчук
студент І курсу факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Волканова Н.В.
За сучасних умов активізації уваги науковців до історико-краєзнавчого надбання
минулого як джерела фундаментальності формування духовності молоді природний
інтерес становлять здобутки українського етносу.
Нашу увагу привернув культурно-мистецький процес XVIII ст. який суттєво
вплинув на «регіональний контекст» культури. Так, аналіз доробку митців другої
половини XVII ст. – періоду, який вважається «золотим віком» українського мистецтва,
свідчить про наявність цікавих і неординарних за національно-етнічною своєрідністю
мистецьких творів [5, c. 92-97].
Традиція петриківського розпису зародилася в Україні задовго до появи
християнства. Люди вірили, що в гарних орнаментах криється магічна сила, яка захищає
господарів від злих сил та негараздів. Вважається, що розпис походить від селянського
хатнього стінопису. Також знаходять зразки наддніпрянських ікон з рослинним
орнаментом, які датують кінцем XVIII ст. і вважають прообразом сучасного
петриківського розпису [1, c. 280].
Вивчення історичних джерел засвідчує, що найдавніші зареєстровані в Україні
осередки настінних розписів з рослинним орнаментом, у другій половині XIX ст. або на
початку XX ст., знаходилися на Дніпровщині, Слобожанщині, Поділлі та Уманщині.
Імовірно розписи цих осередків мали спільне або принаймні пов’язане походження [2, с.
1-13].
Орнаментальні розписи на стінах і папері були характерні для багатьох селищ
Дніпровщини, проте найбільшого поширення та розвитку вони набули у Петриківці, яка і
стала основним осередком петриківського розпису.
Хатнє малювання у формі стінопису існувало в Петриківці принаймні від 1860 р., а
малювання на папері – від кінця ХІХ ст. З часів Нової Січі до середини ХІХ ст. ці землі
активно заселялися в першу чергу вихідцями з Полтавщини та Слобожанщини.
Припускають, що традиції петриківського розпису походять саме зі Слобожанщини [3,
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с. 1-20]. В той же час існують скрині з декоративним квітковим розписом з Полтавщини
датовані другою половиною ХІХ ст. За іншою версією, цей розпис походить з Поділля
через Уманщину, проте там стінописи з рослинним орнаментом вперше зареєстрували
суттєво пізніше.
Характерною особливістю петриківського розпису є, перш за все, переважання
рослинного орнаменту (здебільшого квіткового) і створення фантастичних, небувалих в
природі форм квітів, наприклад, «цибульки» або «кучерявки». Широке застосування в
розписі мають мотиви садових (жоржини, айстри, тюльпани, троянди) і лугових
(ромашки, волошки) квітів та ягід калини, полуниці і винограду. Характерним для
орнаменту є також зображення акантового листу (папороті), бутонів та перистого
ажурного листя. Інколи квіти та ягоди поєднуються з птахами, рідше зустрічаються
зображення тварин і людини.
Поступово складений колорит Петриківки являє собою поєднання трьох основних
кольорів: жовтого, червоного та синього, звичайно на білому чи чорному тлі.
У палітрі митців розпису криється глибока символіка, в якій закодована
колористична природа сонячного сяйва. Цікава також символіка мотивів Петриківки.
Наприклад, квітка – вершина краси природи, її апогей, символ краси рідного краю; калина
й мальва – символ дівочої краси; дуб – символ сонця; зозуля – символ таємниці вічного
руху часу; півень – пробудження, відродження. В цьому мистецтві відображується
своєрідність фольклорного поетичного бачення природи, глибина епічного народного
мислення.
Зазначимо, що перші дослідження петриківки датуються початком XX ст., коли
Д. Яворницький зібрав перші зразки мальовок для колекції музею. Декоративний розпис,
як і настінний, він вважав справжнім мистецтвом. На 1923 р. у його музеї було зібрано
близько тисячі різноманітних узорів цих розписів.
Значною мірою завдяки дослідженням етнографа Д. Яворницького стали широко
відомі імена петриківських майстринь початку XX ст., що народились у 1881-1893 рр. –
Тетяни Пати, Надії Білокінь, Ярини Пилипенко та Параски Павленко. Імена петриківських
майстрів – Федір Панко, Василь Соколенко та Андрій Пікуш [4, с. 240].
Тетяна Якимівна Пата (1884-1976 рр.) – не тільки справжній художник, який
зумів створити свою неповторну в’язь петриківського орнаменту, а й засновник цілої
школи декоративного розпису. Серед інших майстринь старшого покоління манера
малювання вирізнялась живописністю, тяжінням до новацій, поетичністю у створенні
образів квіткових композицій.
Надія Оврамівна Білокінь (1893-1981 рр.) – майстер народної творчості, член
Спілки художників (1962 р.). Творчий доробок складається з двох частин: по-перше, це
традиційне квіткове малювання і, по-друге, краєвиди і сюжетно-жанрові фігурні картини:
«Весілля», «Українські дівчата», «Роман і Оксана», «Пряха».
Федір Савич Панко (1924-2007 рр.) – розписував квітковим орнаментом сувенірні
дерев’яні писанки – «мальованки», які користуються великим попитом. У своїх творах Ф.
Панко оспівував красу рідної природи (панно «Павичі», «Горлиці», «Перепілоньки в
житі», «Соняшники цвітуть»), в сатиричних малюнках висміював людські недоліки
(«Дивна курка», «Півню на похмілля»), вирішував складні психологічні сюжети у серії
панно «Легенда про петриківську вишню».
Василь Іванович Соколенко (1922 р.) – заслужений майстер народної творчості,
закінчив Петриківську школу декоративного малювання за спеціальністю в Тетяни Пати.
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Для малюнків В.І. Соколенка характерна динамічність та деякий неспокій. Його твори
зберігаючи традиційну петркиівську гаму, є контрастними в співвідношенні кольорів.
Таким чином, часи змінилися, з’явилися нові технології, інші предмети
прикрашають наші оселі. Але коли ми бачимо предмети, прикрашені яскравими
самобутніми малюнками, рука так і тягнеться, щоб торкнутися їх. Ніщо не може
знецінити, применшити того, що створювалося людським талантом упродовж століть.
Література:
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2. Найден О. С. Орнамент українського народного розпису / О. С. Найден. – К. :
Наукова думка, 1989. – 136 с.
3. Смолій Ю. О. Хатнє малювання Петриківки другої половини ХІХ – першої
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СТАРОНЕКРАСІВСЬКА ІОАННО-БОГОСЛОВСЬКА ЦЕРКВА:
МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ
Ганна Маслова
студентка І курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Волканова Н.В.
Сьогодні, коли звернення до релігії є одним з пріоритетних напрямків у
відродженні духовності, роль церкви в житті суспільства виходить на перший план. Саме
старообрядцям, незважаючи на складні радянські часи, вдалося зберегти свою культуру,
віру, традиції та звичаї. І все це завдяки церкві як центру старообрядництва. Вивчаючи її
історію, сучасне покоління може осягнути суть духовного багатства, традицій предків,
тим самим пов’язуючи минуле з сучасністю.
Важливу роль у житті села відіграє історія церкви. Так, у Старій Некрасівці в 1831
р. було отримано дозвіл на будівництво церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Раніше
такі дозволи на будівництво храмів надавалися лише в місті, а не на хуторах. Однак, це не
зупинило некрасівців, і вони на підставі одного розпорядження збудували 3 церкви.
Незважаючи на те, що в Російській імперії в 30-ті рр. ХІХ ст. будівництво храмів суворо
заборонялося [2].
У 1838 р. старообрядці Старої Некрасівки добилися права збудувати церкву на
честь Святого Апостола Євангеліста Іоанна Богослова. При ній було п’ять дзвонів
загальною вагою тридцять пудів. Дзвіницю вдалося побудувати лише в 1860 р., після того
як село разом з Південною Бессарабією відійшло до Туреччини (у 1856 р.). В Російській
імперії старообрядцям не дозволяли будувати дзвіниці [3, с. 284-293].
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Як відомо, найважливішим для життя парафії є священик. Одним із священиків
Іоанно-Богословської церкви був Митрополит Тихон. Народився і жив у с. Стара
Некрасівка. Його будинок в селі зберігся до наших часів.
В 1834 р. народився отець Сава, який був обраний священиком у Старій Некрасівці.
Він опікував і інші парафії, зокрема, в Березівці. Було в отця Сави 6 синів і донька:
Акінфа, Ферапонт, Кузьма, Терентин, Федір, Іван та Мар’я. Син Івлєв Кузьма Савович і
онук Федір Кузьмич Івлєв були пономарями в церкві [1, с. 156 ].
Також, наш храм опікували отці Федір, Ілля (Сосин), Ілля (Косарєв), Микола
(Бобков). На сьогоднішній день храм опікує отець Димитрій.
Релігійна громада при храмі Іоанна Богослова в селі Стара Некрасівка бачила
чимало труднощів, навіть гоніння з боку радянської влади, проте жодного разу не
закривалася. І до сьогодні тут щонеділі проходять богослужіння. Щоб залучити не лише
дорослих, а й дітей, при церкві функціонує «Недільна школа». Проводяться різні заходи,
зокрема влаштовуються обіди.
Недільна школа відкрита з ініціативи отця Миколи (Бобкова). Відвідують її діти
різного віку. Завдання школи – зміцнити знання про духовну спадщину старообрядців,
виховувати продовжувачів старообрядницьких традицій. Тут вивчають Біблію,
старослов’янську мову, крюковий спів. Завдяки обідам, які влаштовуються на свята, у
дітей є можливість поспілкуватися з однолітками. В таких заходах завжди беруть участь
учні, які виконують духовні пісні.
Отже, строгість релігійних устоїв, замкнутість в місцях компактного проживання –
все це допомогло старообрядцям, які проживають на території Бессарабії, зберегти
протягом століть свою народну культуру, мову, звичаї та обряди. Свою віру старообрядці
передають дітям і онукам, виховуючи їх в православному дусі та заповідаючи їм сімейні
ікони, богослужбові книги, православні традиції та історію. Найголовніше, що вдалося
зберегти – це церкву як центр духовної культури.
Література:
1. Доля старообрядства в ХХ – на початку ХХІ ст.: історія та сучасність. Збірник
наукових праць та матеріалів / відпов. ред. та упоряд. С. В. Таранець. – К., 2009. – Вип. 3.
– 316 с.
2. Мельников Ф. Е. Краткая история древнеправославной (старообрядческой)
церкви / Ф. Е. Мельников. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://krotov.info/history/17/staroobr/melnikov.html
3. Пригарин А. А. Русские старообрядцы на Дунае: формирование
этноконфессиональной общности в конце XVIII – первой половине XIX вв. /
А. А. Пригарин. – Измаил : СМИЛ, 2010. – 528 с.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
АНТРОПОНІМНА ВАРІАТИВНІСТЬ
У ХУДОЖНІЙ МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ
Алла Блюдіна
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Соколова А. В.
Дослідження літературних онімів останнім часом усе більше сфокусовано на
вивченні їх стилістичних функцій та варіативності в контексті художнього твору. З’явився
цілий ряд робіт, в яких порушено різноманітні аспекти проблеми функціонування онімів у
художній літературі: Л. Белея, В. Калінкіна, Г. Лукаш, Е. Боєвої, М. Мельник,
А. Соколової, Г. Шотової-Ніколенко та ін. Проте, проблема антропонімної варіативності
іменувань персонажів у царині художньої літератури висвітлена недостатньо.
Система власних іменувань особи являє собою не лише антропоодиниці, об’єднані
у парадигми і категорії – особові імена, патроніми, прізвища, прізвиська, андроніми тощо,
але й синтагматичні поєднання антропонімних лексем у дво-, три- та багатолексемні
найменування [6, с. 33]. З цього приводу В. Михайлов зазначає, що загальномовна
спроможність до різноманітних комбінацій антропонімів, що втілюються в ту чи іншу
формулу імені, можливість синтагматичного розгортання ономастичних парадигматичних
рядів, певні позиції власних імен у структурі тексту, синонімічна взаємозамінюваність
оніма та апелятива і т. д. виступають у художньому творі в типізованому вигляді [5,
с. 101].
Дослідження антропонімів художнього твору вимагає використання необхідних
термінів для їх позначення. Серед існуючих в ономастиці термінологічних позначень –
таких, як тип, вид, модель, структура, формула, найбільш вдалим видається
термінологічне сполучення «антропонімна формула», яка у «Словнику ономастичної
термінології» Н. Подольської визначається як певний порядок слідування різних видів
антропонімів та апелятивів в офіційному іменуванні людини даної національності, стану,
віросповідання у певну епоху [6, с. 36].
Привабливість терміна антропонімна формула С. Медвідь-Пахомова вбачає у тому,
що за його допомогою передбачається неодновимірний, багатоступеневий характер
номінації особи, а крім того, він виражає певну структурну закономірність [4, с. 52].
У реальному мовленнєвому спілкуванні власні назви, як і будь-яка одиниця мови,
функціонують не як абстракція, а у вигляді конкретних антропонімних варіантів, які
наділені специфічним семантичним наповненням. Маючи на увазі, що «функціонування
мови не є вживання тільки їх форм, а й використання змісту одиниць мови» [3, с. 60],
спробуємо вивчити функціонування антропонімних варіантів та їх розподіл у художній
мовленнєвій комунікації.
Називання в художньому тексті персонажа здійснюється, як правило, з
використанням різних антропомоделей та різним їх співвідношенням. Слушним є
зауваження С. Медвідь-Пахомової про те, що екстралінгвальні фактори, як вік, стать,
соціальний статус поіменованої особи, ситуація спілкування, мода і смаки, традиції,
породжують свої умови для утворення в мові різних способів номінації особи [4, с. 8].
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Варіативність літературних антропонімів є одним з найважливіших засобів урозмаїтнення
номінативної канви художнього тексту. Як зазначає Л. Белей, «варіативність, як необхідна
умова існування антропоніма, а точніше, моделювання варіантності на літературнохудожньому антропонімійному матеріалі забезпечує літературно-художній антропонімії
твору природність та правдивість, так би мовити, «номінативний дух» [1, с. 13].
Об’єктом нашого дослідження стала повість О. Кобилянської «Царівна», яка
містить багатий антропонімійний матеріал, що яскраво відображає специфіку побутування
імен та їх похідних антропоформул у міщанському середовищі к. ХІХ ст.
Набір антропомоделей, зафіксованих нами у творі, неоднаковий за семантикою,
структурою та емоційним забарвленням. Найчисельнішими у повісті є граматичні
модифікації українських імен, які письменниця ретельно добирала, допасовуючи їх до
створюваних образів. Так, на першому місці за частотністю ужитків стоять зменшенопестливі форми – демінутиви: Наталочка, Наталонька, Василечко, Івасечко, Леночка,
Мунечка, Катуня.
Серед антропонімів, які функціонують у творі, уживаються квалітативи з
негативним забарвленням (пейоративи): Павлинка, Наталка, Домка.
Скорочені форми імен, що відносяться до неофіційних іменувань і
використовуються у розмовно-побутовій сфері спілкування – гіпокористики: Лена, Муня,
Катя.
Яскравою експресивністю вирізняються демінутиви, які використовуються саме в
неофіційній сфері спілкування і регулюють приязні стосунки дійових осіб, фіксують й
закріплюють їх. Використання таких варіантів іменування уможливлює прояв ними своїх
потенційних можливостей. У повісті О. Кобилянської «Царівна» головну героїню Наталку
Верковичівну бабуня називає Наталочкою [2, 1, с. 308], а її господиня пані Марко –
Наталонькою [2, 1, с. 292], панна Марія, стара гувернантка, у звертанні до свого
вихованця уживає форму Василечко [1, с. 151], вуйко Іванович називає свою доньку
Катунею [2, 1, с. 130].
Зменшені форми імен можуть мати і додаткове стилістичне навантаження, оскільки
антропонімні варіанти, що призводять до виникнення конотацій у кожному варіанті
антропонімічної парадигми зумовлені конкретними настановами твору. Так, зменшенопестливі форми Мунечка, Леночка вказують на сліпу материнську любов, що затьмарює
інші почуття. Ці граматичні модифікації у контексті повісті знаходяться в опозиції з ім’ям
Наталка, а форма Павлинка у мові її вуйка вказує на родинну закріпленість такого імені.
У деяких контекстах демінутиви мають іронічну, негативну забарвленість. Так,
тітка Павлина, прагнучи позбутися Наталки шляхом її одруження з Лорденом, уживає
демінутивну форму Наталочка з присвійним займенником наша: « – Які вже в вас дивні
вигади, пане професоре! – вмішалась тітка. – Вже цілком перехрестили нашу
Наталочку…» [2, 1, с. 151].
Як бачимо, стислий аналіз антропоформул повісті О. Кобилянської «Царівна»
дозволяє зробити висновки про значну рухомість варіантів іменувань персонажів, їх
граматичну модифікацію та стилістичні відтінки. У контекті твору ці антропоформули
сприяють повнішому висвітленню образів персонажів та підкреслюють їх винятковість.
Література:
1. Белей Л. О. Функціонально-стилістичні можливості української літературнохудожньої антропонімії XIX-XX ст / Л. О. Белей. – Ужгород : Патент, 1995. – 119 с.
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организации художественного текста / В. Н. Михайлов // Русская ономастика: Сб. науч.
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МІФОЛОГЕМНИЙ КОД ЛІРИКИ ПОЕТІВ ПРИДУНАВ’Я
Марина Бобогло
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Фоміна Л.Г.
На літературній карті Українського Придунав’я вияскравлюються постаті
талановитих митців, котрі своїм колоритним словом вписали яскраву сторінку в історію
його культури. Сьогодні імена Михайла Василюка, Валерія Виходцева, Таміли Кибкало,
Володимира Реви та ін., публікації яких у 1990-х роках активно друкувались на сторінках
місцевих російськомовних періодичних видань («Советский Измаил», «Моя земля»,
«Дунайская заря») та літературних альманахів («Південна ліра» «Литературный Измаил»
та ін.) знані в Україні. Йдеться, зокрема, про такі помітні творчі досягнення, якими стали
знакові збірки їх віршів: «Серце на долоні бандури» (Ізмаїл, 2005) М. Василюка, «Дзвони
вічного добра» (Ізмаїл-Кілія, 1998) та «Полум’я кульбаб» (Одеса, 1998) В. Виходцева,
«Дві мови – два крила» (Ізмаїл, 2005) Т. Кибкало, «Добро заволодіє світом» (Ізмаїл, 2007),
«Сонети та поеми» (Ізмаїл, 2008) В. Реви та ін.
Імена придунайських авторів мають свого читача далеко поза межами краю. Так,
В. Виходцев відомий як член Національної спілки письменників (2001), дипломант
Міжнародного літературно конкурсу «Гранослов» (1994 ). Його вірші неодноразово
звучали на хвилях Усеукраїнського радіо «Промінь». Твори М. Василюка та їх
інтерпретацію представлено в загальноукраїнському науково-методичному та
літературно-мистецькому журналі «Українська мова і література в школах України»
(2016, №. 4). Лірику придунайських митців слова як своєрідний художньо-мистецький
феномен презентовано в розділі «Поетичне коло Придунав’я», підготовленому
колективом науковців (Г. Райбедюк, Л. Рева-Лєвшакова, А. Соколова, О. Томчук)
Ізмаїльського державного гуманітарного університету й уміщеному в монографії
«Українське Придунав’я у світлі гуманітарних досліджень» (Ізмаїл, 2015).
У ліриці митців Придунав’я повнокровно функціонують загальнолюдські теми
добра, любові, милосердя, свободи тощо (М. Василюк: «Бувайте, люди! / Хай радість беде
/ Між вами […] / В житті миріться – / Живіть на світі / Братами [5, с. 48]). Їх Universum
поетично фіксує витоки вічного/проминального в житті окремої людини й народу в
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цілому, зв’язку людини зі Всесвітом (В. Рева: «Таємниці світобудови / ходять ходором по
Дунаю» [9, с. 25]). Проте для кожного з них найближчою є тема рідного краю, лірично
нареченого М. Василюком «Придунаєм журавлиним». Відтак закономірно, що у віршах
придунайських авторів найпримітнішими є «лейтмотиви степових ландшафтів, річкових
горизонтів…» [10, с. 147]. У цьому плані на особливу увагу дослідника заслуговує
питання про фольклорно-міфологічні джерела формування «придунайського» поетичного
тексту. Попри індивідуальні модуси його репрезентації, об’єднуючим началом тут чітко
бачиться міфологемний код, структурований міфологемами ріки та степу.
Творча самономінація придунайських поетів значною мірою узалежнена від
специфіки вищеназваних образних структур та їх міфологемної мотивації, якщо
міфологемою в її тематологічному тлумаченні вважати «мотив, заснований на
міфологічній архаїці та інтелектуалізований відповідно до обраної автором до здійснення
моделі мікрокосму твору» [3, с. 49]. Таким мікрокосмосом «придунайського» тексту є
світ, маркерами якого виступають ріка Дунай і Буджацький степ. Істотно, що їх
літературна присутність текстуалізується синхронним функціонуванням у межах одного
вірша, навіть однієї строфи. Для потвердження наведемо кілька з багатьох можливих
художніх ілюстрацій: «Люби і знай свій рідний край – / Буджатський степ, ріку Дунай…»
[8, с. 15]; «Буджацький вітер – / степів еліта. / Тебе чекає / поза Дунаєм…» [9, с. 64];
«Горілиць упаду у траву – / Головою до хвилі Дунаю. / Пісню степу його вікову / Лише
тут я сьогодні впізнаю [6, с. 67]. Навіть якщо мова йде про міфологему степу як суто
естетичну субстанцію, то здебільшого мається на увазі конкретний природний локус,
добре впізнаванний, бо в інших текстах він свідомо автором конкретизується, як,
наприклад, у пісні на слова В. Виходцева (композитор Кузьма Смаль) «Гомін степу» : «Я
простягаю тобі руку – / Давай втечем в Буджацький степ» [6, с. 67].
Смислові акценти індивідуально інтерпретованих міфологем у цитованих рядках
спонукають до допусту, що тут маємо приклади відображення відгомонів «поширеного у
світовій міфології мотиву сходження ріки з неба на землю» [4, с. 69]. Цікаво, що
міфологема сходження небесної ріки на землю прочитується і в українському фольклорі,
зокрема, в багатьох щедрівках. У ліриці митців Придунав’я і Буджацький степ, і ріка
Дунай – це насамперед «символ незглибинної любові до рідного краю, щемливо-ніжного
ставлення до нього» [10, с. 151]. Ці міфологемні образні структури в художній концепції
світу митця загалом однозначно можна трактувати як «етично й естетично перевтілену
реальність національного простору» [11]. Придунайські автори в цьому сенсі є не
винятками, радше навпаки, про що свідчить їх поезія відповідного змістового поля: «В
надвечір’ї неозорий / Степ Буджацький догора, / А у небі ясні зорі / Від Дунаю до
Дністра» [6, с. 14].
Найфункціональнішою в «придунайському» тексті є міфологема Дунаю. Варто
зауважити, що цей міфообраз загалом вельми активно вводили у сюжетику своїх творів
автори різних періодів історії літератури, і то не лише української. В «Українській
міфології» В. Войтовича «Дунай – міфічний образ головної річки; розлив; повінь; великий
потік» [7, с. 167]. Відомий сучасний літературознавець О. Астаф’єв, простежуючи
широкий спектр інваріантів міфологеми Дунаю в багатьох народних піснях та художніх
творах (від «Слова о полку Ігоревім» до віршів Д. Павличка, прози Л. Горлача), відзначає
притаманне авторам прагнення «пізнати, а головне, зрозуміти бентежний дух і диво
Дунаю», без декларативності й риторичного наставництва розкрити «діалектику почуттів»
у роздумах про Дунай, передати особисті рефлексії щодо власних думок про «долю
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народу, держави…», про цю ріку як «ресурс для координування пам’яті», знак «одвічної
української присутності» у світі [1].
Міфологема Дунаю виступає у ліриці придунайських авторів маркером
регіонального колориту й водночас частиною авторського «Я» – творчого та особистого.
Сказане переконливо доводить їх біографія. Так, наприклад, В. Виходцев очолював
тривалий час літературне об’єднання «Дунайська хвиля». Поет готував до друку збірку,
що має доволі промовисту й символічну назву «Дана Дунаю» (неопублікована через
передчасну смерть автора). В. Рева є автором поеми «Мандрівка на Дунай». М. Василюк
фіксує міфологем ний код у метафоричних титулах багатьох віршів: «Придунай», «Над
Придунаєм осінь паленіє», «Ніч на Дунаї», «Віч-на-віч з Дунаєм». Міфологема Дунаю є
органічною складовою внутрішнього лексикону мовної особистості Т. Кибкало, котра, як і
колега по перу М. Василюк, також уводить її до назв своїх творів: «Весна на Дунаї», «На
Дунаї». Подекуди рядки поетів нагадують фольклорні тексти з характерними для них
журливо-мелодійними тональностями: «Ой, за туманом, за лиманом, / Ой, за Дунаєм
голубим…» [6, с. 95].
У ліричних візіях придунайських митців слова образ однієї з «найбільших і
найважливіших водних артерій Європи» (О. Астаф’єв) виступає носієм авторської
експресії, причетності авторського «Я» до зображеного. Тому-то цей образ у кожного з
них має свою іпостась, у якій прочитуються контури індивідуального творчого
самовираження: «Істр блискітливий», – у М. Василюка; «сивий Істр-Дунай» – у
В. Виходцева; «блакитний Дунай» – у Т. Кибкало; «Дунай трудящий» – у В. Реви [2].
У кожному разі в цитованих та багатьох інших віршах придунайських митців слова
прочитуємо глибинне відчуття приналежності до рідних пракоренів, символічно
відтворених через міфологеми ріки (Дунаю) та степу (Буджацького), про які можемо
говорити як про глибинні, закорінені на рівні підсвідомості, отже – архетипні, ті, що
формують основи міфологічного мислення. У художній площині лірики поетів
Придунав’я ці та інші міфологеми оприявнюють різноманітні функціональні різновиди,
архетипні значення яких сприймаються як своєрідні коди твору. З’ясування їх естетичної
природи та функції в авторському тексті вимагає подальшого ґрунтовного дослідження.
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ХРОНОТОП У СТРУКТУРІ АВТОРСЬКОГО ТЕКСТУ ІРИНИ КАЛИНЕЦЬ
Марина Вельчева
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.
Важливими чинниками структурування індивідуально-авторської картини буття в
ліриці Ірини Калинець є категорії часу та простору. Відтак іманентну ознаку її стилю
визначила активізація хронотопу, що зумовила присутність різних модифікацій
часопросторової організації ліричного сюжету віршів поетеси. Проте цей аспект
індивідуального модусу її творчої манери поки не досліджений, як, власне, й увесь
багатогранний доробок Ірини Калинець у своїй системній цілісності та ідейно-естетичній
завершеності.
За переконанням М. Кодака, «підставою для диференціації підрядних установок на
рівні хронотопу виступає парціація часу й семантизація простору [1, с. 45]. Тому
звернення до проблеми часу й простору є проблемою «світоглядною, гносеологічною»
(К. Гей), а водночас і моральною, оскільки дає можливість максимально створити
уявлення про світосприймання автора, його інтенційний світ, розуміння вічного й
дочасного тощо.
У ліриці Ірини Калинець часопросторові відношення текстуалізуються через
топоси Дому / Хати / Храму («Буде храм Ваш для нас, щоби злинути в небо»), Дороги
(«дорога вічного чекання»), України / Батьківщини («весь оцей клаптик – / вся
Батьківщина»), через символічні та віртуальні образи («а небо загадка химерна»;
«обриваються зорі з високого неба»).
Просторові відношення в ліричному наративі Ірини Калинець реалізуються в
текстах через локальний простір, що відтворює в’язничне буття поетеси «в кайданах днів»
і «без сонця України», в якому «стали дротом телефонним / колючі табірні дроти». Нею
активно залучаються топонімічні образні структури на означення засланського буття
(«другим крилом вгрузне в землю Мордовії»; «холодний дибився Сибір»). Проте
найчастіше маркерами авторського хронототопу виступають позаемпіричні величини,
насамперед, вічність («відчинено двері у вічність»; «крок на березі вічності»). Йдеться про
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«двосвітність», котра стимулює «постановку глобальних проблем, намагання включити у
текст або підтекст сакральний час» [4, с. 188].
Текстуальність у поетичному світі Ірини Калинець має атрибутивні якості
позачасовості. Суб’єктивний час тут руйнує ознаки темпоральності, лінійності (минуле –
сучасне – майбутнє). Простір і час у віршах поетеси функціонує переважно як субстанція
духовна: час вічності («дорога вічності під зорями століть») і простір безкінечності
(«цілий світ в твоїй долоні»). Лірична героїня опиняється в «межичассі» «перед іменем
віку й безіменністю вічності» [2, с. 186]. Її самоозначення має переважно віртуальний
характер і позбавлене видимих меж та локалізації простору. Просторове моделювання в
цьому випадку стає мовою, котрою передаються «непросторові уявлення» (Ю. Лотман),
які корелюють із духовними сферами буття. Відмежування художнього простору від
реального світу відбувається шляхом піднесення до апріорно умовних (візійних) картин:
«Ми поза віком й поза царством, / що в руслі вічності пливе…» [2, с. 159].
Образна система поезії Ірини Калинець унезалежнюється від матеріального світу,
конкретних буттєвих подій. Духовне єство ліричної героїні у більшості випадків
максимально наближається до самої авторки, для якої особливо важать координати
пафосу, що створюється «донебним» простуванням ліричного сюжету, котрий маркує її
хронотоп метафізичними ознаками: «… куди іду й коли / закінчиться моя дорога вічна?!»
[2, с. 37]. Крах духовного звиродніння людини (нації) оприсутнюється через
антиномічний образний лад, що акцентується частим повторенням слів із просторовим
значенням: «В глухій закованій криниці / лиш очі, зведені увись!» [2, с. 153]; «Ми вчора
вічність починали, / щоб кам’яніла болем вічність» [2, с. 152] і под.
Просторовим вектором ліричного саморуху в поезії Ірини Калинець є
трансцендентний відземний порив. Це потверджують опірні метафори («Зійшлись дороги
на розпутті, / де є престол самого Бога») та наскрізні образні деталі на означення руху
вгору («волаю в небо»; «твій шлях до Бога»). Звідси – наближення лірики поетеси до
жанру трансцендентної медитації, близької до молитви з її благовісним євангельським
пафосом. Так, звертаючись із далекого заслання до рідних прикорнів, вона пише:
«…Перед віком, / що в небуття западе тлінно, / молюсь на образ України» [2, с. 124]. І ця
її молитва, «злітає до вищих орбіт і до сонця» [2, с. 8].
Однією з найфункціональніших моделей часопросторової організації ліричного
сюжету у віршах Ірини Калинець є модель історичного хронотопу як потужного засобу
структурування гіпотетичної реконструкції національного буття крізь призму історичної
минувшини, збереження національної пам’яті, духовного зв’язку поколінь. Органічне
пов’язання з прикорнями природно наводить на біблійні мотиви та сюжети, стираючи
часові відчуття й просторові уявлення. Метафорика та символіка віршів сакрального
спрямування, як зауважує Л. Сеник, засвідчують національне вкорінення Ірини Калинець
в суто українську традицію в її історичному просторі. Вони є чутливим резонатором її
власної душі, настроєної на всебічну посвяту Богові й народу, який крізь тисячоліття
проніс непохитну віру у Всевишнього і фактично став непереможним в історії
протистояння царству тьми [5].
Історичний хронотоп активно застосований поетесою у наукових працях та
художніх творах саме на релігійну тематику. Скажімо, тисячоліттю хрещення України
вона присвятила «Тренос», в якому, окрім глибоко емоційної сакральності, лунають
інвективи на адресу сучасних московських ієрархів, «увінчаних митрами, зодягнених у
коштовні фелони», з уст яких звучать слова «нещирих молитов».
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Поезія Ірини Калинець розбудована на колізіях української історії, осягненнях
культури, фольклору та етнографії. За словами Т. Салиги, «це світ, у якому, крім її
сучасників, живуть українські гетьмани, творці національних надбань, це світ, у якому
палає ватра народного духу з часів язичницьких до часу сущого» [2, с. 225]. Тож
закономірно, що індивідуальним маркером її художнього стилю є активне залучення
історичного хронотопу. Цей хронотоп, за словами М. Бахтіна, «відкриває великі
можливості для порівнянь, конфронтації епох, філософських і політичних узагальнень,
того, що вчений назвав «реалістичною емблематикою» [1, с. 301]. Історичні персонажі,
так би мовити, «вклинюються» в тексти Ірини Калинець. Вони є символами своєї епохи,
носіями історичної пам’яті, образами, котрі тісно поєднують минуле й сучасне. Перед
читачем постають впізнаванні, відомі в історії України постаті.
Цікавим під цим кутом зору є цикл «Дорошенко», структурований сімома
частинами, назви яких відсилають реципієнта до виразних історичних алюзій («Січ»,
«Чигирин»). Тут закладено національні імперативи дисидентки, зокрема, порушено
болючу тему – заклик до боротьби за волю України. Вона вкладає в уста Дорошенка
власні націєцентричні інтенції. Лейтмотивом крізь цикл проходить патріотичний пафос із
властивою йому риторикою: «Козаки! / Заки не пізно ще, заки / Хоругви в сонці не
поблекли, / Заваримо ляхові пекло! / Розкосу, босу і їдку / Попросим силу. Не Москву – /
Во ім’я волі і синів / Нехай веде нас чистий гнів!..» [2, с. 48].
Немає потреби наголошувати на актуальності для сьогодення цитованих вище
рядків, написаних у смутні роки політичного застою. В цьому творі, як і в багатьох інших
(«Довбуш», «Юр», «Гетьманівна»), увесь склад образу залишається реальним, але в ньому
сконцентровані та згущені настільки суттєві й великі моменти життя, що значення його
переростає всі просторові, часові, соціально-історичні обмеження, однак, «не
відриваючись від цього конкретного соціально-історичного ґрунту» [1, с. 372].
Важлива роль у творах, в яких інтерпретовано українську історію, належить
прийому ретроспекції, що заснована на властивостях людської пам’яті. Тут діє
суб’єктивний відбір, до якого й приєднуються закони пам’яті, що зберігає минуле з різною
якістю та інтенсивністю. Тому має значення не тільки те, що згадується, а й те, що
пропускається [4, с. 191]. Ірина Калинець володіла дивовижною здатність зв’язувати в
один ідейно-змістовий вузол хронологічно різні часи, актуалізувати історичну пам’ять,
реконструювати ментальність українського народу. Про це свідчить її художньо втілений
інтенційний світ: «…Лише заснути вічним сном, / Лише цвісти багряним маком, / Лише із
свіччиних долонь / Приймати пам’ять і подяку [2, с. 9].
На особливий статус щодо художньої інтерпретації історичних подій та духовних
цінностей народу у спадщині Ірини Калинець належить історичним працям («Загадки
хрещення Русі», «Епоха гунів та її передісторія»), студіям над літописною пам’яткою
«Слово о полку Ігоревім». Різні їх аспекти порушені також в її публіцистичних виступах,
інтерв’ю та епістолярії. Усі різногранні жанри доробку Ірини Калинець становлять єдину
художньо-естетичну систему, невіддільну від національної культури та історії
українського народу, всебічне дослідження яких належить найближчому майбутньому. На
часі наукове осягнення художньої спадщини поетеси в межах її індивідуальної естетики та
літературно-мистецького контексту.
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Ганна Гайдут
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Делюсто М.С.
Однією з основних ознак будь-якого народу є його мова. Вона забезпечує існування
протягом століть та впливає на розвиток культури. Мова розвивається і змінюється разом
із розвитком і змінами в суспільстві. І це призводить до нерівномірного розвитку мови на
різних територіях, до появи різновидів певної мови, до дроблення її в окремі діалекти і
діалектні групи. Діалекти, це джерело унікальне й неповторне, оскільки реалізовуються в
замкнутих соціумах сіл та селищ. І в кожному з них говірка становить самодостатню й
особливу систему на кожному мовному рівні: фонетичному, морфологічному,
лексичному, синтаксичному.
Актуальність пропонованої розвідки зумовлена необхідністю докладного
дослідження говірок новішої формації ареалу межиріччя Дністра і Дунаю (МДД) – «зони
українського діалектного континууму, де говірки зазнають відчутної редукції.
Визначальним та інтегральним з іншими діалектами напрямком динаміки аналізованих
говірок є їх активна трансформація; саме трансформація зумовлює слабке розмежування
говірок моногенних (похідних від однієї говірки) і полігенних (у тому різновиді, коли
говірка генетично сягає різних говірок, близьких структурно)» [3, с. 515].
На думку А. О. Колесникова, говірки цього типу потребують окремої уваги,
оскільки, становлячи значну частину українських говірок ареалу, є специфічними на тлі і
так доволі неоднорідного українського діалектного масиву МДД, додаючи йому
строкатості. Крім того, якщо українські говірки МДД основної формації були об’єктом
вивчення, і тому лінгвістика має певні відомості про них, то говірки новішої формації
розглядалися фрагментарно і окремим об’єктом розгляду не ставали.
Водночас ці говірки – непростий об’єкт для вивчення, що, очевидно, й пояснює
спостережувану досі недостатність уваги до них. Діалектотворчий процес тут знаходиться
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на різних стадіях, подекуди ще початкових, різною мірою ускладнений міждіалектною і
міжмовною взаємодією.
Джерельною базою для нашого дослідження послужили польові записи мовлення
носіїв говірки с. Прямобалка Арцизького району Одеської області. Окрім фіксації зв’язних
монологічних текстів, матеріал збирався за спеціально укладеним питальником [3].
Діалектоносії – добровільні переселенці з сс. Синевір і Негровець Міжгірського р-ну
Закарпатської обл. та їх нащадки. Резистентності говірки, на думку дослідників [3], сприяє
активне підримання родинних зв’язків.
Зазначимо: с. Прямобалка у минулому мало назву Село № 21, Денневіц. Площа
населеного пункту 163 га, численність населення – 1068 осіб, з них 54 % – українці. Село
засноване в 1834 році німцями-колоністами. Тоді воно називалося Гамбург, на ім’я одного
із засновників села, потім, за рішенням російського уряду, село було названо Деневіц на
честь перемоги російських військ над Наполеоном біля м. Деневіца в Прусії. В кінці 1940
року село було заселене переселенцями із Західної України, насамперед із Закарпаття, і в
цей же час одержало назву Прямобалка.
Відповідно до класифікації закарпатських говорів Й. О. Дзендзелівського,
материнські говірки належать до східноверховинської підгрупи перехідних до
бойківських верховинських говірок [1, ч.1, зведені к.7, 8].
Носії говірки відзначають незначні зміни у власному мовленні порівняно із
материнським (де‿не‿де по с|лову змʼі|нилосʼа / а свʼій |корʼінʼ |держим). Серед
особливостей своєї говірки на тлі інших українських говірок МДД зауважують передусім
лексичні (ми не |кажем са|пати го|род / по‿кар|патс᾽ки ко|пати; у нас не |сахар / а |цукор;
у нас не |кажут і|д᾽і с᾽у|да / а под᾽ с᾽у|ды; п|рати / в нас |кажут по‿кар|патс᾽ки / а тут
ст᾽і|рат᾽ го|вор᾽ат, |горн᾽а – чашка, п|ласт᾽а – скошена трава, |бота – палиця, |хашча –
ліс, |файно – добре, |хыжа – хата, |папа – хліб, |н᾽ан᾽о – батько, |визор – вікно), окремі з
яких підтверджує й інформація про материнські говірки [1, ч.1, к. 4, 15, 44].
Як і в більшості закарпатських говірок, у наголошеній і ненаголошеній позиції
після губних та задньоязикових виступає звук заднього ряду [ы] (|была, |былы, |туйкы,
те|перкы), що походить з давньоруського [ы]. Він зумовлює відповідні специфічні флексії
у наз. та орудн. відм. множ. І та ІІ відміни (ж᾽ін|кы, с|вахы, рушни|кы, |мышамы) та в
формах непрямих відм. прикметникових слів (моло|дым, в|с᾽акых) тощо. Як і в багатьох
закарпатських говірках [2, с. 214] давні е, ь в позиції перед складом з м’яким приголосним
переходять в [и] (ноч‿дин᾽ робили, куз|ниц᾽). Приголосний [ч], окрім позиції перед [і],
вимовляється твердо (|помочы не |было). Колишня м’якість [р] у кінці та середині слів, на
противагу українським говіркам закарпатського типу, поширеним у Румунії, не
зберігається (ба|зар) тощо.
За нашими спостереженями до морфологічних особливостей досліджуваної говірки
можна віднести: форми орудн. відм. одн. жін. р. іменників І відміни з флексією -оў
(зем|л᾽оў, |вулиц᾽оў, ду|шоў); ненаголошену частку май як засіб творення компаратива і
наголошена – суперлатива прикметника і прислівника; наявність форм вищого ступеня
|
л᾽іпше, май |файний; форми вказівних займенників наз. відм. одн. чол. р. (тот, сис᾽); наз.
відм. одн. сер. р. (то|то, се, се|се); наз. відм. одн. жін. р. (то|та, с᾽а, се|с᾽а); наз. відм.
множ. (то|ты, с’і, с᾽іе|с᾽і); знах. відм. одн. жін. р. (с᾽у, се|с᾽у); форми займенникових
вказівних прислівників |туйкы, те|перкы; препозиційне стосовно дієслова вживання
частки -с᾽а (с᾽а вжи|вайут, с᾽а с|тала) як варіант до постпозиційного; творення форм
дієслів наказового способу з часткою най (най спит); стверджувальна частка йо та ін.
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У подальшому плануємо детально проаналізувати особливості обрядової лексики
досліджуваної говірки.
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ЛЕКСИКА ВЕСІЛЬНОГО ОБРЯДУ СЕЛА НОВОСЕЛІВКА АРЦИЗЬКОГО
РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Олена Дворочук
cтудентка VI курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
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«Увага до лексики говорів, – зазначає П. Гриценко, – загострена у зв’язку з
необхідністю забезпечити надійним матеріалом галузі мовознавства й суміжних наук, які
безпосередньо пов’язані з реконструкцією давнішого стану матеріальної та духовної
культури носіїв мови» [2].
Весілля – одна з найвагоміших подій у житті кожного. Водночас це ще й
найяскравіше дійство, яке відображає українські традиції, культуру та звичаї, що
накопичувались з покоління в покоління, та є популярними і нині.
Традиційно весільний обряд в українських селах включає 3 основні складові,
притаманні весільному дійству й на інших територіях слов’ян [1]. Ми вирішили
дослідити весільний обряд с. Новоселівка Арцизького району Одеської області на основі
лексико-семантичних груп відповідної тематики, оскільки подібних досліджень здійснено
не було.
Історичної довідка села така: населення становить близько 300 осіб, більшу
частину займають українці, іншу – болгари. Засновано 1825 р. До 1946 існувало під
назвою Фершампенуаз, де жили німці. Потім після їх депортації, село заселили
переселенці з Волинської області.
Говірка належить, за часом формування, до говірок новішої формації, що на
відміну від інших українських говірок функціонує на новій території не 200 а лише 60
років. До того ж у цій говірці відділено діалектну домінанту. Вона визначається як така,
що тяжіє до моногених говірок. Діалектна основа аналізованої говірки – західнополіська.
Більшість переселенців – це так звані волиняни [4].
Як і в багатьох українських говірках, у весільному обряді Новоселівки виділяється
тричленна структура: передвесільний, власне весільний і післявесільний етапи, кожен із
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яких включає різноманітні дійства, має обов'язкових учасників, весільні предмети,
характерні весільні пісні тощо.
Джерелом послужили диктофонні записи розповідей про власне весілля
інформантів с. Новоселівка.
Номінації, пов’язані перед весільним етапом, становлять ЛСГ, що об’єднують
підгрупи лексем на позначення:
а) обряду попередньої згоди на сватання чи відмову від нього;
б) обряду оголошення дівчини й хлопця нареченими й остаточної домовленості про
шлюб.
Номен сватан:а вживається у значенні :«одна з частин традиційного весілля, під
час якої вирішується питання про шлюб».
На різних етапах весільного дійства у говірці села Новоселівка по-різному
називають хлопця та дівчину, що одружуються. До початку весілля хлопець – п:р9бок,
ж¹н¨х, дівчина – н3ів3=ста.
Під час весілля наречені – це молодиj, ж¹н¨х/молода, н3ів3=ста. Після розпису –
чолов3tк і ж3tнка.
На позначення неодруженого учасника з боку молодого вживається лексема
кн3аз=ц3киj/ст:роста. Неодружених учасниць з боку молодої називають дрHøками.
Одним з домінантних для всіх весільних етапів є номен к0р0в:j. Загальноприйнятої
етимології іменника к0р0в:j немає. Найбільш поширена його форма – висока кругла
паляниця, оздоблена квітами, шишками, пташками з тіста.
Інформант розповідає, що при випіканні співали пісні, про коровай, про життя. «І
вж= сп@чHт3 і д;вл3ац3а, 3j=сл3і в3tн х0р?шиj то ж;зн3 бHде х0р?ша. А jaк не вд:вс3а
то сумуjут3». Коровай ріжуть тоді, коли дарять молодим, для вручення короваю
обирають ту пару, яка хороше живе.
Етап власне весілля репрезентовано насамперед номенами лексико-семантичної
групи (ЛСГ) «весільні чини» ж¹н¨, /н3ів3=ста, кн3аз=ц3к3і, дрHøки, хр@ш3?н3і бат3к;,
пр¹глаш?н3і, запор?шц3і (деякі з них уже згадувалися, а деякі буде представлено далі
відповідно до етапу весілля) та ЛСГ «весільні обрядодії», як-от: нар3ж:н3:а, н36в3=сти,
в;куп, зHстр3іч з пер@в=рнутим кожHхом, пр:знуван3:а (гул3ан3:а) та ін.
Наступний етап становить обряд викупу нареченої. Наречений з кн3аз=ц3кими
заходять до двору, та їх не пускають «в;куп тр=буjут3». Наречений «шо д:ст3, шо не
д:ст3, вив?дили до н3?го дрHгу д3tвч¹ну, ос3: н3ів3=ста чи не с3а»/п3tсл3а в;купу
нар@ч=на «ц3іпл3:jе ж¹н3іху бук3=т». Також,
дружки чіпляли ці букети всім
пр¹глаш?н:им, за це їм давали гроші хто скільки хотів «рHб3іл3 т:м».
За словами діалектоносія, тоді «не в3інч:лис3а, н3іч?го, в шиjіс3:т3і год: стр?го
бHло».
Мати зустрічає молодих з «пер@в=рнутим кожHхом». Дають нарізаний хліб,
розтоплений мед, спочатку три рази кусає н3ів3=ста потім ж¹н¨х. Наливають по «ч:рк3і»
вина, те вино по ковтку випивають і виливають через голову, щоб «вс=jке н@ч;сте, тHjу
ен=рг3іjу н@ч;сту вс3у одогн:ти в3tд с=бе і молодого». Потім всіх гостей мати обсипає
пшеницею, три рази треба обійти гостей. Якщо молода вже «при над3іjі» цей обряд не
проводився. Після цього гостей закликають до хати «пр:знувати, гул3:ти».
Якщо наречений йшов у «приjмак;», то приходив у сім’ю нареченої з хлібом,
наречена з іконою. ( За даним словником української мови в 11 т. Прийма́к або прийма́чка
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— 1) приймак - чоловік, прийнятий у дім дружини. 2) хлопець/дівчина, яких
всиновили/вдочерили й які, відповідно, живуть та виховуються у чужій родині [3].)
Для номінації всіх учасників весільного дійства в с. Новоселівка вживаються назви
гості, пр¹глаш?н:3і. Ці назви побутують також у більшості говірок України.
Окрім запрошених гостей, приходили дивитися на весілля і незапрошені. Їх
називали «запор?шц3ами». За словами діалектоносія, «Тод3і м?да бул: ход;т3 див;тис3а
на т:нц3і».
Продуктивним способом творення лексем, що виявилася афіксація, як-от: дрHøка,
зарHч¹ни, б3ід:рка,а також неморфологічний морфолого-синтаксичний спосіб: молодиj,
молода, посаж?н3і. Незначну кількість становлять лексеми весільних чинів, наприклад,
г?ст3і, ст:роста, дрHøка, запор?шц3і, кн3аз=ц3к3і.
Література:
1. Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні / В. К. Борисенко. – К. :
Академия, 1988. – 188 с.
2. Гриценко П. Ю. Моделювання системи діалектної лексики / П. Ю. Гриценко. –
К. : Наук. думка, 1984. – 226 с.
3. Словник української мови : в 11 т. – К. : Наук. думка, 1970 – 1980.
4. Колесников А. О. Морфологія українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю :
автореф. на здобуття наук. ступ. док. філол. наук : 10.02.01 / А. О. Колесников. – К., 2015 –
40 с.

ПАМ’ЯТЬ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ГЕРОЯ У ПРОЗІ
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Науковий керівник – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.
Національна ідентичність – полімножинне, багатоаспектне поняття, що може
розглядатися в різних ракурсах: соціологічному, філософському, культурологічному,
літературознавчому тощо. Вона належить до колективного різновиду ідентичності,
постулюючи приналежність людини до певної спільноти – нації. Поняття «національна
ідентичність» значно ширше від таких понять, як «національна свідомість» та
«національний характер».
Відомий дослідник означеної проблеми Ентоні Сміт у праці «Національна
ідентичність» [6], виходячи з визначення нації як сукупності людей, що має власну назву,
свою історичну територію, спільні міфи та історичну пам’ять, спільну масову, громадську
культуру, спільну економіку та єдині юридичні права й обов’язки для всіх членів соціуму,
чітко диференціює такі складові національної ідентичності: 1) історична територія, або
рідний край; 2) спільні міфи та історична пам’ять; 3) спільна масова, громадська культура;
4) єдині юридичні права та обов’язки для всіх членів; 5) спільна економіка з можливістю
пересуватись у межах національної території.
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У концепції національної ідентичності Ентоні Сміта одне з ключових місць
відведено пам’яті. Завдяки пам’яті передається досвід минулих поколінь до прийдешніх,
підтримується безперервність етнічного компонента. Пам’ять дає можливість усвідомити
час свого існування, ототожнити себе не тільки з певною групою, простором, але й із
часом.
Пам’ять виступає основою національної ідентичності героїв художніх творів
україноцентричних письменників, які апелюють до глибин національної свідомості,
намагаючись визначити шлях самопізнання українців як етносу. Тож закономірно, що
саме пам’ять стала важливим структуротвірним компонентом націєцентичних тематичних
домінант творчості письменників української еміграції повоєнного часу, які всупереч
обставинам намагались зберегти свою національну ідентичність, перебуваючи у
вимушеній еміграції.
Головним чином сказане стосується прози та науково-публіцистичних виступів
Уласа Самчука, котрий зумів консолідувати українську еліту спершу в повоєнній Європі в
межах МУРу (Мистецький Український рух), а згодом на американському континенті в
літературному об’єднанні «Слово». Його національні ідеї засадничо базувались на
усвідомленні потреби модернізації літератури, проте «не мавпувальної, не позбавленої
коренів, а опертої на глибинні й органічні духовні й ментальні пріоритети українства» [2,
с. 13].
Національні інтенції Уласа Самчука сконцентровані в його афористичному кредо
(«Я був повний Україною…»), винесеному в назву ґрунтовної монографії І. Руснак, в якій
історична пам’ять презентованого прозою письменника українця досліджується на засадах
естетично осмисленої художньої історіософії [3].
Свого роду апологією українського світу й української людини можна визнати
трилогію «Волинь» Уласа Самчука. Тут письменник на основі відображення долі
автобіографічного героя Володьки Довбенка тонко й усебічно узагальнює своє бачення
національної психології, характеру українця, що проявляються у самобутній мові, способі
мислення, пізнанні дійсності, в культурі, звичаях, традиціях, а головне – в усвідомленні
свого національного «Я». С. Андрусів слушно зауважує, що «формування національної
ідентичності українця, селянського сина з Волині – один з основоположних ідеологічних
кодів тексту роману» [1, с. 215].
У тяжких сумнівах, боріннях і тривогах починається розуміння героєм роману
справжньої України – завдяки шкільній виставі «Наталка Полтавка», творам Т. Шевченка,
І. Франка, знайомства з минувшиною. Динаміка художньої панорами політичних подій у
Дермані відтворена письменником доволі колоритно. Нелегко розібратися Володькові в
калейдоскопі тих бурхливих подій, коли «одні за Ордія, другі за Овсія, і розберися в них».
І саме сторінки історичного минулого формують світогляд головного героя
трилогії «Волинь». Яскраво змальовані у творі різні періоди українського
державотворення. Жвавий інтерес вони викликають у Володьки Довбенка. Це історія його
роду, а, отже, і його власна. «Є то місце, звідки походить весь рід Довбенків, там родились
і там умирали діди їх і прадіди. Тяжко сказати, чому це місце так зветься, кажуть, нібито
давно колись тут оселився козак з Запоріжжжя, що від нього і пішов цей рід, але і самим
своїм виглядом цей куток нагадує оту Січ Запорозьку, що про неї іноді Єлисей читає в
своїх книгах» [4, с. 148].
Національна історія, що визначає сюжетні колізії «Волині», як свідчить автор,
повторюється, розвиваючись по спіралі. Тому події ХХ століття так нагадують сторінки
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минувшини, актуалізовані історичною пам’яттю, зокрема, її найважливішими подіями, які
в тексті подекуди нагадують документальні свідчення. «Мадярські полчища нагадують оті
татарські орди, що колись, у давнину, летіли на нашу велику землю, нищили,
плюндрували її, брали в брань жінок, дітей, старців, над якими творили діла сатанинські.
Жінок ґвалтом ганьбили, дітей били об камінь, а чоловіків нечуваними тортурами
змушували до каторжної роботи у своїх царствах» [4, с. 272]. Тяжким тягарем
закарбовуються трагедії в генетичній пам’яті народу, спонукаючи до протистояня будьякому уярмленню.
Уласа Самчука повною мірою можна назвати великим філософом української
історії. Його проза – це дослідження нелегкого й суперечливого процесу «історичнонаціонального прозрівання селянських мас» [3, с. 104]. Концепція історіософії
письменника послідовно й логічно викладена і в публіцистичних творах. Струнко
побудована ним теорія підпорядкована конкретним націєцентричним ідеям, із яких можна
виокремити найголовніші.
1. Українці мають тривалу історію державотворення. Улас Самчук виводить ґенезу
української нації від часів Київської Русі. Українці пережили багато трагічних сторінок
історії. Чисельні події, які й досі трактуються неоднозначно, ставили народ перед
еволюційним вибором [3, с. 108-109].
2. Література виступає оптимальним націєтворчим та націєзберігаючим осереддям.
Високохудожнє слово письменника, заряджене історіософською енергетикою та
патріотичним пафосом, здатне пробудити в народі національну свідомість і гідність,
вивести зі стану національної амнезії. Рідна література дарує органічне відчуття
оригінальності нації, збагачує духовно. В передмові до автобіографічного роману «Юність
Василя Шеремети» Улас Самчук з цього приводу занотовує: «Я ставив, і зараз ставлю,
собі досить, як на письменника, виразне завдання: хочу бути літописцем українського
простору в добі, яку сам бачу, чую, переживаю» [5, с. 5]
3. Сутнісно невід’ємною ознакою нації є мова. Письменник вважав, що українська
мова як духовний оберіг нації сформувалася ще за часів Київської Русі. Він справедливо
зауважував, що втрата рідної мови може призвести до загибелі українського народу. Ці
думки обстоюються у трилогії «Ост». Крім того, кожен персонаж прози Уласа Самчука
проходить становлення як особистість та громадянин виключно як носій української мови.
Компетентна дослідниця історіософської концепції письменника І. Руснак називає це
«демонструванням своєї тожсамості» [3, с. 108].
Саме в означеному ракурсі показує Улас Самчук на прикладі відносин священика з
учням з сіл дихотомію російська (панська) мова / українська мова у романі «Юність
Василя Шеремети»: «Терпіти не може, коли йому кажуть о. Микола, чи пан-отець. Так
само довго не міг він терпіти української молитви. От вже не терпить він тих слів. Вони
для нього огидні, терпкі, грубі, непристойні. Як можна, прошу вас, говорити такою
мовою? І що то за мова І хто її видумав?.. Але зовсім інакше думають всі оті лобурі. Вони
і слухати не хочуть інакше, ніж по-їхньому. Вони йому перечать, протестують, вимагають,
встають всі, як один, йдуть до директора, вимагають» [5, с. 68].
Для Уласа Самчука мова є не просто знаковою системою. Кожне слово – це
символ, який відбиває відношення народу до світу, його менталітет, розуміння свого місця
в світі. В мові теж закодовується національна пам’ять. Всі історичні події, етапи
становлення нації, основи її духовної та матеріальної культури знаходять своє
відображення в мові. Тож мова та національна пам’ять тісно пов’язані. Друга знаходить
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свій матеріальний вияв у знаках та звуках, доносить до кожного нового покоління
духовний первень нації.
Таким чином, пам’ять у прозі Уласа Самчука продовжує авторську концепцію
ідентифікації з рідною землею та відображає важливий спектр елементів національної
ідентичності. Національна пам’ять є джерелом формування творчого світу митця.
Проходячи художню трансформацію, вона стає основою світобачення героїв творів,
зумовлюючи їхню приналежність до нації, її історії, культури.
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ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Алла Копанська
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Делюсто М.С.
Говірка с. Чистоводне Білгород-Дністровського р-ну Одеськеої обл., що побутує в
ареалі межиріччя Дністра і Дунаю, становить великий інтерес для діалектологів, адже
спеціально досі не вичалася. Відповідно до класифікації цих говірок, встановленої
А. О. Колесниковим, вона представляє центральний мікроареал, належить до мішаних
говірок основної формації [3].
Очевидно, що аналізована мішана говірка відрізняється від українських
моногенних говірок ареалу та говірок новішої формації, зазнаючи їхнього впливу і, в свою
чергу, впливаючи на них. Значними є й результати міжмовних контактів. Разом з тим,
погоджуємося, що й мішані українські говірки в межиріччі Дністра і Дунаю не становлять
абсолютно однорідного масиву – кожна говірка зберігає специфіку.
Фонетична система говірки с. Чистоводне за своїм походженням, артикуляцією та
вжитком близька до літературної мови, проте їй властива й низка особливостей, що
різною мірою наближають її до інших українських говірок, зокрема степових
південнобессарабських [2-4].
34

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
Специфіку вокалічної системи говірки становить підвищення та звуження
артикуляції ненаголошених е, и, внаслідок чого звукове поле фонеми и рідко
наближається до звукового поля фонеми е, натомість ненаголошене е або наближається до
и, або повністю перетворюється в нього (лу|чие, ли|жанка, пеиреи|нос’). Часто
ненаголошені е, и вимовляються з відтінком і (с|к’іл’киіс’, |кашиіл’). У позиції фонеми и
також трапляється фонема і (д|л’іне, з’і|ма) і навпаки (|попидт, гир|кий, хи|рург). На місці
і<ѣ, очевидно під впливом російської мови, виступають фонеми е та и (Анд|рей, со|в’ети,
|
б’едний, закри|пила).
Звукові поля фонем о та у наближені (на коу|л’ін’і, чоу|тири, куол’|турн’і, боу|мага),
однак, на відміну від літературного стандарту, подібно до інших українських
південнобессарабських говірок, о перед наступними і та у подекуди повністю переходить
в у (ку|жух, му|гила, ду|дому), натомість простежується й протилежне явище – перехід у >
уо, оу, о (о|коли, о|чител’ка).
Менш послідовно, порівняно з літературним стандартом, голосні о, е чергуються з і
в новозакритих складах (шест’ц’, опоз|нилис’). Рідко засвідчуються окремі випадки
збереження і й у відкритому складі, а також у запозичених словах (ш’іс|ти, |бер’іга,
г’ік|тар).
Системі консонантизму властиве більше, ніж у літературній мові, навантаження ґ
|
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вживані і г, з. Під впливом сусідніх російських говірок приголосний з подекуди заступає
африкату  (|зеркало, зво|нили). Фонетичну систему говірок також визначає заміна фонеми
ф звуками п, х (Сап|йани, |тухл’і, хронт) та звукосполукою хв (хва|та), збереження
приголосного ф та вживання його у позиції звукосполуки хв (|фатит’, ф’іст). Подекуди
спостережено випадки ствердіння з’, с’ у позиціях, де в літературній мові зберігається
м’якість (су|ди, воз|ми, су|да, вос|ми).
Помітною особливістю консонантної системи є порівняно часті випадки різних
асимілятивно-дисимілятивних змін. Зокрема, в результаті уподібнення дзвінкого
наступному глухому, на відміну від літературного стандарту, звичайно відбувається повне
або часткове оглушення попереднього приголосного не лише на початку, але й в середині
слова (д|рушка, садт|ка). Частіше також зафіксовано асиміляцію за місцем і способом
творення (енте|есу, |памн’ат’, в|ремн’а), за м’якістю і твердістю, в результаті якої
відбувається ствердіння л’ (|силно, бол|ниц’а); дисиміляцію, насамперед за місцем і
способом творення (трахто|р’іст, |хоште, с|вайба).
Щодо реалізації історичних чергувань, то в говірці часто відсутній перехід г, к, х в
з, ц, с перед і<ѣ (|Ол’г’і, на стажи|ровк’і, у |пазух’і), майже повністю втрачене чергування
зубних з шиплячими в дієслівних формах ІІ дієвідміни (|ход’у, |нос’у, |воз’у) та в
дієприкметниках (переиг|руз’аний, за|м’іс’аний), у вигляді паралелей спостережено
сполуки губного з л’ (<й) (здо|ровл’а).
Зафіксовано також скорочення довгих приголосних у дієслівних та іменникових
формах на зразок лу|жан’а, са|пайеіц’а. Шиплячі, втрачаючи довготу, стають твердими
(к|лоча).
Фонетичну систему говірки визначають протетичні та вставні в, й (вог|рада,
в’і|кона, |рад’іво; Йі|ван, йіроп|лан, т’і|йатр).
Відзначимо, що більшість фонетичних явищ, разом з лексичними та граматичними,
сигналізує про міждіалектні зв’язки досліджуваної говірки як типового представника
степових говірок південнобессарабського ареалу із говірками інших ареалів, про що
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свідчить «Атлас української мови» [1] та інші лінгвогеографічні й дескриптивні праці [2–
4], водночас засвідчено й чимало специфічних регіональних рис, викликаних
міждіалектним і міжмовним контактуванням в ареалі, зокрема й інтегрувальних в МДД.
Усе це спонукає до подальших досліджень цієї діалектної мікросистеми.
Література:
1. Атлас української мови : [в 3 т.]. – Т. 1. Полісся, Середня Наддніпрянщина і
суміжні землі. / [ред. тому І. Г. Матвіяс]. – К. : Наукова думка, 1984. – 498 с. – (391 карта) ;
Т. 2. Волинь, Наддністрянщина, Закарпаття і суміжні землі. / [ред. тому Я. В. Закревська].
– К. : Наукова думка, 1988. – 520 с. ; Т. 3. Слобожанщина, Донеччина, Нижня
Наддніпрянщина, Причорномор’я і суміжні землі. / [ред. тому А. М. Залеський, І. Г.
Матвіяс]. – К. : Наукова думка, 2001. – 266 с. – (206 карт).
2. Дроздовський В. П. Південнобессарабські українські говірки / В. П. Дроздовський
// Праці Х республіканської діалектологічної наради. – К., 1961. – С. 132–155.
3. Колесников А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і
динаміка : [монографія]; відп. ред. П. Ю. Гриценко. – Ізмаїл : «СМИЛ», 2015. – 676 с.
4. Мукан А. М. Українські наддунайські говірки (особливості звукової системи) /
А. М. Мукан // Діалектологічний бюлетень. – Випуск VII. – К. : Вид-во АН УРСР, 1960. –
С. 44-60.

САКРАЛЬНИЙ ПРОСТІР «ПРАЗЬКОГО» ТЕКСТУ
(НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ О. СТЕФАНОВИЧА)
Марина Новак
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Погорєлова А.Д.
Українська художня література на усіх етапах її розвитку була і є невіддільною
інтегральною частиною світової культури, «особливим засобом пізнання таємниці sacrum»
[9, с. 39]. Надзвичайно в національній культурно-мистецькій традиції зустрічаємо чимало
у цьому сенсі текстів (поетичних, прозових, драматичних). У своїй сукупності вони
створюють потужний смисловий концепт, котрий досі на потрібному рівні не
проаналізований – і в теоретичному, і в історико-літературному аспектах, що й зумовлює
актуальність порушеної проблеми.
На категорії sacrum зазвичай базуються релігійні почуття людини. Сакральний
дискурс художнього твору, безвідносно його до жанрово-стильової специфіки, розкриває
креативну роль Божого Слова, християнської доктрини, що стає основою авторської
моделі. За переконаннями І. Мірчука, українці у своїй релігійності «ніколи не тримаються
невільничо самої форми, зовнішніх признак, а стараються збагнути суть самої віри» [7,
с. 19]. Ця віра впродовж століть супроводжується високим рівнем особистої свободи та
свободи нації. Для українських митців служити справі визволення рідного краю завжди
означало (та й означає) служити Богові. Як слушно зауважує М. Ільницький, вони глибоко
усвідомлювали, що «на тернистих шляхах історії нашого народу залишається потреба віри
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твердої, як Бескид, патріотизму й моралі, що ґрунтуються на християнському світогляді»
[4, с. 4].
Як справедливо підкреслює М. Козловець, категорія sacrum до сьогодні не набула у
науковій літературі однозначного тлумачення, а відтак не стала нормативним поняттям,
що й створює певні труднощі для подальшого її вивчення [6]. Цю категорію осмислюємо в
її традиційному тлумаченні. Тобто сакральним вважаємо все те, що є святим,
божественним, невловимою межею між видимим і невидимим, містичним і реальним.
Воно завжди відображає духовні й морально-естетичні виміри буття суспільства,
протистоїть буденному, пов’язуючи в єдину сув’язь природне й ірраціональне. У
визначенні термінологічних кордонів дослідження сакрального поля художнього тексту
спираємось на основні напрацювання українських та зарубіжних учених (В. Антофійчука,
І. Бетко, М. Еліаде, Л. Леві-Брюля, І. Набитовича та ін).
Особливою сакральною енергетикою виповнюються художні твори тих історичних
періодів, коли руйнуються моральні основи буття. На особливий статус тут претендує
українська література міжвоєнної доби ХХ століття, що вражає своєю бурхливістю
розвитку, дивовижною відданістю національним ідеям та моральним законам Книги Книг.
Письменниками такого плану, безсумнівно, були «пражани» (Є. Маланюк, О. Ольжич,
О. Теліга, Ю. Липа, Л. Мосендз, О. Стефанович та ін.), котрі творили «великий міст
поєднання основ Культури і Sacrum-у, ту первісну субстанцію здивування і зачарування
Буттям, яка одна тільки могла рятувати духовно людство в епоху всепереможного і
зухвалого Практицизму, зродженого одновимірним світом Profanum» [9, с. 243]. Проблема
сакральної парадигми лише частково розглядалася у працях Л. Куценка, В. Просалової,
Т. Рязанцевої та ін., які висвітлювали її спорадично в контексті мови про «пражан».
Міцний християнський світогляд «пражан» закономірно сформував визначальний
духовний ґрунт для їхньої творчості. Має цілковиту рацію О. Баган, який констатує, що,
«занурюючись у прадавні духовні традиції нації, прагнучи органічності у мистецтві, усі
«пражани» творили суцільну концепцію сакрального художнього світопереживання» [1,
с. 37].
У традиційному розумінні, як підкреслює Г. Райбедюк, «сакральним вважають все
те, що є святим, божественним, невловимою межею між видимим і невидимим, містичним
і реальним» [8, с. 270]. Тож закономірно, що «релігійні компоненти, активно
культивований християнський інтертекст є невід’ємною складовою національної
мистецької традиції [11, с. 556].
У поетів-«пражан» наявні усі названі аспекти сакрального. Водночас у кожного з
них є свій, індивідуально-авторський модус сакрального – і на змістовому, й на
формальному рівнях. Так, наприклад, для Є. Маланюка він текстуалізується через плідне
використання прецедентних біблійних образів і сюжетів. О. Ольжич та О. Теліга активно
інтерпретують тему вічності й офіри. Головним об’єктом художніх осяянь Ю. Липи
стають метафізичні виміри барокових тем (Бог, Віра, Смерть, Любов). Для поетики
Л. Мосендза характерні такі складові, як інтертекстуальний (біблійний текст) і жанровий
(молитви, апокрифи) рівень вираження сакрального.
Найповніше та найвиразніше естетичний модус дискурсивної картини категорії
sacrum виявився у творчості поета-«пражанина» О. Стефановича, сакралізоване художнє
світомислення якого проросло із міцної національної духовної традиції й воднораз
формувалось багатьма біографічними чинниками (народився на Волині в родині
священика, закінчив духовну семінарію, неодноразово переживав ситуацію духовного
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вибору в «розбожненому» (К. Ясперс) світі еміграційного хаосу). На відміну від
Є. Маланюка, який вдавався до наступальних ритмів, О. Стефанович обмежувався лише
питанням, яке спонукало до роздумів: «Чи, може, замість ангельської сурми / І Див уже
покличе світовий?; Коли свою ми душу двигнем?» [10, с. 138].
Дослідники стверджують, що О. Стефанович з-поміж «пражан» «найпоетичніше
осмислив життя Ісуса Христа» [3, с. 68]. В О. Стефановича простежуємо дві його іпостасі.
«Нехресний» Христос символізує завершення земного етапу життя, а «воскреслий» –
безсмертя» [2, с. 106]:
Коли ж між нами Він возста,
Коли свою ми душу двигнем?
Коли воскреслого воздвигнем,
А не нахресного Христа
Коли здіймем його з хреста?! [10, с. 160].
У вірші («Над світом кличе чорний Див»), як й у багатьох інших, рельєфно
прочитується суголосне народній поезії «двовір’я» О. Стефановича. Цю рису його
індивідуального мистецького стилю відомий еміграційний дослідник І. Качуровський
означив як «своєрідну сполуку християнської містики» («Та над всім воздвигся
Христос…) і «слов’янського поганізму» (Над світом кличе чорний Див…») [5, с. 564].
Отже, характерним для поетів-«пражан» є синтезування християнських ідей, що
роблять їх творчість надбанням загальнолюдським. Ця парадигма базована на сприйнятті
релігійності, християнського світогляду як невіддільного елемента української культури,
національної свідомості та етнопсихології у європейському духовному контексті.
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МІСЦЕ ГОВІРКИ СЕЛА НАДЕЖДІВКА АРЦИЗЬКОГО РАЙОНУ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КЛАСИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК
МЕЖИРІЧЧЯ ДНІСТРА І ДУНАЮ
Марія Парпуланська
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Колесников А.О.
Українські новожитні говірки, попри чимале зацікавлення діалектологів
(В. П. Дроздовського, А. М. Мукан, В. А. Чабаненка, П. Ю. Гриценка, З. Л. Омельченко,
В. М. Пачевої, К. Д. Глуховцевої, Л. Д. Фроляк та ін.), залишаються складним об’єктом
вивчення. Серед південнобесарабських українських говірок, що є чи не наймолодшими
серед українських новожитніх (вони функціонують в ареалі близько 200 років)
виділяється окрема група – говірки новішої формації, що побутують у колишніх
німецьких бесарабських колоніях. Їхній вік ще менший – близько 60-ти років. «Через
складну мову й діалектну ситуацію в таких говірках, остаточну несформованість
діалектних мікросистем вони не стали об’єктом вивчення в 60-их роках XX ст.» – зазначає
В. П. Дроздовський [1]. Лише в дослідженнях останнього часу на них звернули увагу
діалектологи [3].
Село Надеждівка було засноване 1864 року німецькими колоністами і мало назву
«Гоффнунґсталь» – у перекладі з німецької – «поле надії». У 1940 році усі німці Південної
Бесарабії були виселені радянською владою. Під час Другої світової війни територія не
була заселеною, і тільки 7 червня 1944 року в Надеждівці з’явилися нові поселенці.
Першими з них були репресовані політичні в’язні та солдати, до порожнього досі села
почали з’їжджатися люди з усіх куточків СРСР.
За даними сільської ради сьогодні кількість населення становить 730 осіб. В
Надеждівці можна знайти представників 11 національностей. За даними етномовного
складу населених пунктів Арцизького району російська мова є рідною для 72,5%
мешканців, українська – для 16,7%, болгарська – для 6,7%, гагаузька – для 2,5%,
молдовська – для 1,4% [5]. Але, як відзначають дослідники українських говірок ареалу [2],
типовою для межиріччя Дністра і Дунаю є ситуація розбіжності мовного і етнічного
складу населення. Припускаємо, що на мовну ситуацію в селі вплинула тривала
русифікація. Інформант зазначає вплив російської літературної мови на території
досліджуваного села: «Спочатку у нас робота велася на руському язику, а потім
потихесеньку і школа стала на українській мові, і дитячий садок на українській мові, а
раньше все було на руській мові».
З 1944 року по 1991 рік російська мова впливала як у літературній, так і в
діалектній формі на українську говірку Надеждівки – говірку новішої формації, одну з
багатьох говірок такого типу Арцизького району. «З одного боку, на думку
А. О. Колесникова, не можна перебільшувати вплив російської мови на аналізоване
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мовно-територіальне утворення, з іншого, – слід визнати, навіть тепер за умови існування
однієї державної мови – української, російська продовжує функціонувати подекуди як
мова міжнаціонального спілкування, залишаючи за собою певний уплив на всі говірки
МДД» [4, с. 223].
Мовна палітра досліджуваної території достатньо яскрава, тому необхідно знати її
історію та прослідкувати динаміку зміни говірки. «Ареальна поведінка мовних одиниць
морфологічного рівня новожитніх говірок, якими є українські говірки межиріччя Дністра і
Дунаю (південнобесарабські), привертає увагу своєю складністю, численністю варіантів,
що можуть функціонувати в межах однієї діалектної мікросистеми, черезсмужністю,
мозаїчністю» [3, с. 92].
Джерелом для наукового дослідження послужили фонозаписи діалектоносіїв.
На даному етапі дослідження серед ідіолектів мовців були виявлені такі діалектні
типи за материнською діалектною основою: волинська, подільська, степова, бойківська,
закарпатська. Отже досліджувана говірка села Надеждівка не належить до моногенного
типу українських південнобесарабських говірок. Радше вона має полігенний тип.
Полігенні говірки можуть бути мішаного типу або мати в собі діалектну домінанту, яка
визначає подальше становлення говірки разом із впливом на сучасному етапі розвитку
української літературної мови.
Отже
ми
порушуємо
питання
глибшої
класифікації
українських
південнобесарабських говірок новішої формації, удокладнене класифікацією полігенних
говірок. Аби дізнатися, до якого типу належить говірка села Надеждівка, ми маємо
виокремити діалектну домінанту, припустивши, що в майбутньому ці домінантні риси
можуть зберегтися, що дозволить співвіднести говірку з певним материнським ареалом,
або ж довести, що ця говірка розвивається в напрямку говірок мішаного типу, які важко
співвіднести зі старожитньою територією. Важливо встановити, наскільки динаміка
розвитку говірки зближує її з аналізованим південнобесарабським типом, який
характеризує чимало інтегрувальних рис [2]. Також маємо перевірити, наскільки
багаторічний вплив російської мови та української літературної мови позначився на
українських говірках.
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СКЛАДОВІ БІБЛІЙНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ В ПРОЗІ УЛАСА САМЧУКА
Галина Петрова
студентка IV курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.
Визначальною тенденцією сучасної гуманітарної науки є зміна системноструктурної парадигми антропоцентричною, функціональною, котра повертає людині
статус «міри всіх речей» (Протагор). Цей процес потрактований відомим німецьким
філософом К. Вульфом як «антропологічний поворот» [3, с. 3]. Відтак закономірним є
посилення уваги письменників і науковців до практичної антропології Г. Сковороди з її
настановою на гармонію Універсуму. Проблема «заґрунтування» (Л. Тарнашинська)
літературної антропології стимулює апелювання і до антропоцентричних ідей
Д. Чижевського, актуалізує інтерес до внутрішнього індивідуального зростання людини, її
здатності в драматичних умовах буття зберігати підставові моральні вартощі.
У цьому контексті особливого значення набувають християнські принципи,
взорування на які здатне підняти на вищий духовний рівень і окрему людину, й націю в
цілому. Ключова роль тут належить біблійній антропології, яка «розглядає людину за її
залежністю від Бога, досліджує, як функціонують християнські форми життя, культура, як
вони можуть змінюватись, не порушуючи теологічного значення» [1]. Саме цим
зумовлена увага дослідників до тих творів художньої літератури, смислове поле яких
структуроване складовими біблійної антропології. Йдеться про «прагматично
універсальну систему символів» як «абетку метамови», якою створено Біблію [5, с. 79].
До творів такого плану належить проза українського еміграційного письменника
Уласа Самчука, зокрема, його роман «Марія». Її прочитання крізь призму біблійної
антропології переконує, що автор активно використовував складники богословського
вчення Святого письма, а також іманентні йому мовно-стилістичні засоби. Йдеться не
стільки про екзегетичні чи апологетичні цілі, скільки про настанови письменника щодо
практичного застосування Біблійних засад як «Божого об’явлення для духовного
відродження, життя і служіння християн, беручи Боже Слово – Біблію як непорушну Божу
істину для людини, в основі якої лежить Божа обітниця: “Нехай книга цього Закону не
відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати
чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде
щастити тобі”» [10]
Наші спостереження над прозою Уласа Самчука в означеному ракурсі пролягають
у площині розкриття духовного світу людини, віри в силу Бога, виявленні та розкритті
художньо осмислених антропологічних явищ.
Відомо, що антропологія досліджує культуру та історію людини, світобачення і
трансцендентне мислення, вивчає її біологічну природу. М. Лановик, услід за К. Г. Юнгом, стверджує, що «творчість як спонтанне вираження психічних станів виявляє
божественну присутність у людській психіці, є «самореалізацією неусвідомленого», яке
промовляє через «несвідому мову» кожного народу» [5, с. 71]. Із цього випливає, що
антропологічні ідеї беруть свої витоки із підсвідомого стану людини, відтак є явищем
містичним, дотичним до ірреального, що межує із сакральним.
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Саме такі антропологічні аспекти прочитуються у прозі Уласа Самчука, який
утверджує істини християнського вчення, акцентує увагу на сакральному вимірі буття. За
словами І. Руснак, це дозволяє «людині вийти за межі особистих ситуацій і дістатися до
Світу духу» [6, с. 258]. Проза письменника – ланка до трансцендентного мислення,
усвідомлення найголовнішого – віра в Бога, викривальність міфів про космогонічні
аспекти, антропологічні, антропогонічні, теогонічні, календарні, історичні, есхатологічні
[7, с. 50].
Ю. Бондаренко виділяє два напрямки, якими рухається сюжетна колізія життя
головної героїні з біблійним іменем Марія та драматичне життя її родини: «космізм» та
«історизм». «Космізм», на думку автора статті, полягає у намаганні героїв твору взорувати
на Бога, коритися «його великій волі», бо «воля Всевишнього є неухильна» [2, с. 48].
Щодо історизму, то тут письменник відмежовується від сакральності. У відображенні
драми родини Марії він будує свою «хроніку» на фактах трагічної доби: криваві події
встановлення радянської влади в українському селі, події голодомору, сталінські репресії.
Проте в цих історичних подіях явно прочитується біблійний текст. У протистоянні братів
Лавріна та Максима вчувається відгомін відомого євангельського сюжету про Авеля і
Каїна. Страждання Марії – «ходіння Богородиці по муках» (назва відомого апокрифа).
Основний конфлікт роману також має біблійну ґенезу. Йдеться про опозицію
Добро / Зло (Бог / Антихрист), втілену в образній системі твору. Так, в образі Корнія
присутні риси духовності, в його ж другій іпостасі (Корній-моряк) бачимо нехтування
релігійними заповідями, зрада коханню Марії, розбещеність тощо. Цими рисами автор
наділяє й сина Марії – Максима-більшовика, який нівечить найвищі християнські
цінності. Він розтоптав на очах Марії ікону Богоматері, доносить на брата Лавріна, веде
аморальний спосіб життя, виганяє батьків із рідної оселі. Подібні вчинки цього персонажа
символізують біблійний концепт уселюдського зла, темних сил, хаосу. Улас Самчук
актуалізує біблійну істину про те, що «у людині співіснують два центри; з одного боку, це
Боже світло, провідник добра, з другого – провідник темноти, що походить від злих духів
[7, с. 51]. Максим та його поплічники «перестають бути носіями сакрального, зазнають
внутрішнього «забруднення», перетворюються на «бацили розкладу» і несуть у собі «дух
руїни» [2, с. 29].
Привертає увагу в романі концепт хліба («Книга про хліб»), що символізує «тіло
Боже». Письменник наголошує на потребі дбайливого ставлення до землі, стверджує, що
земля для селянина – місце кохання, праці, становлення сім’ї, радості, що вона є
сакральною, а селянин «замість до церкви йде в поле. Для нього й тут повно Бога. Стань
навколішки і молися […] Чує радість, чує велич, чує присутність вищої, вічної сили […]
Вертається додому і почуває себе, як по молитовні» [8, с. 100].
Текстуальними маркерами біблійної антропології є образна система твору.
Безумовно, це образ самої Марії, в душу якої увійшла Божа Мати (у творі її символізує
ікона Пречистої, котра супроводжує героїню впродовж життя), що стала «невід’ємною
частиною її єства», завжди з’являючись там, «куди не заглядає жодне людське око» [4,
с. 166].
Біблійні аналогії викликає образ першого чоловіка Марії Гната («Гнат – Ной»). Він
як останній із патріархів, не зневірившись у житті і керуючись істинами Книги Книг,
пророкує слова, звернені до сучасників і прийдешніх поколінь: «Краще буде Содомові й
Гоморрі в день страшного суду, ніж вам, що відреклися й плюнули на матір свою!» [8,
с. 169]. Гнат залишається духовно світлим у драматичному протистоянні силам зла. Він є
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уособленням біблійного мотиву страждання, що очистило його душу як істинного
християнина, «оживило її, зробило чутливішою до горя інших» [4, с. 166].
У романі «Марія», крім біблійних сюжетів та образів, маємо чимало інших
складників біблійної антропології. Це і біблійні міфологеми (гріх, спокута, покаяння),
релігійні культові явища (відвідування храму, хрещення). Найважливішим аспектом
христології твору є відчуття постійного зв’язку людини з Богом, яка звертається до
Творця через ікони, образ Божої Матері. За допомогою каяття, що визначає ідейне
осереддя роману, трансцендентного мислення людина проходить через катарсис,
очищення, духовне зростання.
Підсумовуючи сказане, наводимо свідчення У. Самчука, який у доповіді «Ідейні
мотиви моєї творчості», виголошеній в Оттавському університеті 28. 02. 1971 р.,
відзначив, що найважливішим завданням літератури є питання «свідомої людини» – «не
лишень національно свідомої, не лишень загострених інстинктів етнічно кровної
відмінності, але також свідомо діючих законів, природи людської і природи Божої, що її
оточують і з якими вона мусить жити у злагоді, коли хоче виправдати себе як розумну
істоту» [9, с. 56].
Отже, Улас Самчук як письменник творчо реалізував найголовніший аспект
біблійної антропологіїї – визнання людини посередником між світом духовним
(сакральним) і світом матеріальним (профанним).
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АКСІОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ВІЗІЇ ТІЛЕСНОСТІ
В ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА ПІДПАЛОГО
Ганна Терзі
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., проф. Райбедюк Г.Б.
Основним об’єктом художнього осмислення в літературному творі є людина, її
місце у світі. Прагнення вивчити її буттєтривання в різних виявах, збагнути в усіх її
сукупностях та багатьох ракурсах дало поштовх розвитку антропологічного методу
дослідження художніх явищ. Л. Тарнашинська з цього приводу зазначає, що в нинішній
методологічній ситуації саме літературознавча антропологія стає новим методологічним
проектом філологічної науки [7]. Український напрямок цієї методології сягає корінням
антропологічної філософської системи Г. Сковороди та Д. Чижевського, для яких головну
філософему визначала гуманістична концепція буття.
Література (і літературознавство) репрезентує фундаментальні підвалини людської
екзистенції. Відтак художня антропологія несе інформацію про людську природу крізь
призму літератури, завдяки їй людина доходить до суті власної природи [3]. У зв’язку з
цим постає одне з центральних понять антропології – «антропоцентризм», що ним
дослідники означують комплекс людинознавчих проблем соціокультурної парадигми, які
лежать у площині буття в координатах взаємодії людина/світ, людина/соціум,
людина/культура, людина/людина, людина/власне «Я» [7].
Антропологічних підходів до інтерпретації вимагають ті твори, художні смисли
яких конституюються антропологічним вектором відображення буття й осягнення місця
людини в ньому. Саме до таких творів належить поезія Володимира Підпалого, у якій
феномен людини інтерпретується як головний постулат філософії, об’єкт поетичного
зображення, стрижнева вісь аксіології, невід’ємна складова авторського «Я».
В. Сержантов у праці «Людина, її природа та смисл буття» розглядає дев’ять
основних, на його думку, складових особистісного «Я»: тілесне «Я»; самоідентичність;
самоповага (гордість, самолюбство); раціоналізація психічної діяльності та поведінки;
інтенціональність (спрямованість); особистісна інтеріоризація зовнішніх відносин; образ
«Я» чи концепція «Я»; почуття неповноцінності; сумління [5]. До авторського «Я» в творі
найближче стоїть аксіологічне «Я» (Ego Ax) – система ціннісних орієнтацій особистості.
Ця категорія постулює індивідуальне розуміння та власну оцінку світу письменника.
Сьогодні, після «кінця нормативної антропології, центром антропологічного
дослідження стає тіло» [1, с. 114]. У науковий обіг знову входить органічна єдність
«тіла/плоті – духу/духовності» (Р. Гром’як). Тому особливе місце у філософськоантропологічній проблематиці відводиться тілу, «питанню онтологічних універсалій,
оцінкам людського тіла з погляду сутнісних та екзистенційних характеристик як явища
культури та природи, складних взаємовідношень між тілом і душею» [8, с. 47].
Цікавим ракурсом інтерпретації тілесності є напрям дослідження, запропонований
Ф. Штейнбуком, в якій «у рамках концептуально-філософського підходу та на основі
аналізу художніх творів постмодерністської літератури Східної Європи розглянуто
специфіку такого поняття, як «тілесний міметизм», визначено його характер, місце,
значення та роль щодо організації відповідних текстових стратегій» [9, с. 2].
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У текстових стратегіях поетичного дискурсу В. Підпалого превалює завперш
метафізика тіла, що сягає корінням антропології та практичної філософії Г. Сковороди з
акцентуванням духовної («внутрішньої») людини («трансцендентного суб’єкта»), її
«виходу за межі» в подоланні силового поля профанного буття: «Несе вона вільно руки, /
з долонь вилітають птиці» [4, с. 45]. В аксіологічному полі лірики В. Підпалого вчувається
відгомін сковородинівської гармонії світу. Віталістичні ідеї поета увиразнюють
різноманітні соматизми, тобто тілесні маркери тексту: «Ми сміялися. Ми любили / гори,
очі і груди білі» [4, с. 49].
В. Підпалому близьким був антропоцентризм Г. Сковороди, зокрема, його
іманентний трансценденталізм із зорієнтованістю на духовну сутність індивіда
(«Господню людину»). В його ліриці чітко та рельєфно прочитується засаднича
антропологічна складова бачення людини як духовної істоти. У проблемному полі
антропології митця, як і давньоукраїнського мислителя, постійно перебуває питання: «В
чому суть conditio humana?»: «Зняв руки, щоб протерти очі сонні, / бо так бажав побачити
Людину – / і випурхнуло Сонце в ту ж хвилину…» [4, с. 49].
Кількість «тілесних» образів В. Підпалого надзвичайно велика. Деякі з них є для
нього улюбленими, існують у різних смислових модифікаціях, утворюючи варіативні ряди
(напр., серце, губи, руки). Семіотичний статус кожного із образів-знаків тілесного коду
поетики свідчить про естетичну природу його текстів, що розкривається через глибинний
смисл метафор письма, опірними словами яких є соматизми: руки, очі, пальці, тіло тощо.
Аксіологія В. Підпалого значною мірою структурована широким семантичним
спектром образу серця, текстуалізація якого в українській художній і філософській думці
має давні й міцні традиції. Центром «мікрокосму» (людини), як відомо, вважав серце
Г. Сковорода: «О серце, безодно всіх вод та небес ширина!.. Яка ти глибока! Все
охоплюєш і складаєш!..» [6, с. 163]. У віршах В. Підпалого цей символ позбавлений
яскраво вираженого емоційного забарвлення. Тут маємо справу із трактуванням образу
серця, що його українські мислителі розглядали як «центр духовного життя людини»
(П. Юркевич).
Образ серця характерний для всієї творчості В. Підпалого і зустрічається у віршах
широкого спектру мотивів та модифікацій («Серце! / Ритм життя лови…»; «смуток серця
почується»; «я власним серцем вас палити буду», «Як в горах жаріє ватра, / мов серце
живих» тощо). Поет уводить цей образний ряд у різноманітні контексти, в тім числі й у
патріотичні вірші глибоко інтимного звучання: «Вже потім з’явилось велике / Величчя її
наяву, / Оте, що у серці навіки, / Оте, що Вкраїною зву» [4, с. 167]. Він змальовує серце
по-різному. Найчастіше це аналог народнопісенних топосів («смуток серця», «серце
б’ється», «серце в’яне» й под.). Подібно до Т. Шевченка, поет трактує серце здебільшого
як синонім людської душі.
У ліриці В. Підпалого прочитуються складні взаємовідношення між тілом і душею.
Антитетика душі й тіла тут перебуває у межах художніх інтенцій барокового стилю
Г. Сковороди, який у діалозі «Двоє» говорить про подвійний характер людської природи,
вічний конфлікт «поверхні» та «глибини душевної». Процес «самовіднайденості» людини
духовної («внутрішньої») пов’язується філософом насамперед із виходом поза межі
дійсного світу і прямуванням до Вічності (Божого, небесного).
У віршах В. Підпалого тіло також моделюється крізь призму духовно-душевного
начала, постулюючи метафізичну субстанцію. Маємо справу з «олюдненням» тіла,
«повною почуттів людською плоттю» (Л. Усанова). Поет репрезентує ту тілесність, про
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яку О. Лосєв писав: «Людська тілесність означає, що, крім тіла, береться до уваги вся
людина, тобто разом з її психікою, її розумовим складом, з її індивідуальними
особливостями» [2, с. 144]. Цю тезу дослідника яскраво ілюструє вірш, що має
промовисту назву «Душа»: «Навчи мне, серце, / Навчіть мене, люди, / Мудрості отієї – /
Завжди пам’ятати про душу!» [4, с. 91].
Доволі прозоро й багатогранно представлена парадигма тіла в любовній ліриці
В. Підпалого, яка стала «лакмусовим папірцем» (Н. Зборовська) на визначення естетичної
природи його індивідуального мистецького стилю, багатство аксіологічної системи. Є в
доробку поета спеціальний цикл любовних поезій «Кольори». Навіть назви віршів
свідчать про активне використання митцем маркерів тілесності («Очі», «Пальці»).
Ретельно досліджуючи художню візію тілесності в ліриці В. Підпалого, одержимо
картину, що її можна означити як «людина і світ». Попри засвоєння поетом різних
парадигм тіла (тіло як природний субстрат, тіло як соціальний конструкт, тіло як духовна
субстанція тощо), його творчість унаочнює сенс тілесності як онтологічного феномену,
важливої засади людського буття, осмисленого й відтвореного з позицій гуманізму.
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ЗАГАЛЬНА ТА ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ПРОФІЛАКТИКА ТА КОРЕКЦІЯ ДИТЯЧИХ СТРАХІВ
Олександра Бужилова
студент V курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Жоха С.П.
Всім людям властиво відчувати почуття страху. Як пише в своїй книжці «Мій
кращий ворог» Єлі Фрей: «Мабуть, страх – найсильніше почуття на яке здатна людина. Це
почуття паралізує все тіло. Страх витурює поняття про совість і честь. Про дружбу і
кохання. Ти не думаєш ні про що інше, крім як опинитися подалі від цього кошмару. Піти
від нього». [6]
Занепокоєння, тривога, страх – такі ж невід’ємні емоційні прояви нашої психіки, як
і радість, захоплення, гнів, подив, сум. Переважна більшість страхів обумовлені віковими
особливостями і мають тимчасової характер.
Проблема страхів у дітей є актуальною, так як надмірно виражені страхи можуть
призвести до порушень розвитку.
У 1980 роках концепцію страхів у дітей розробив А. І. Захаров, ввів поняття
«невроз страху» у дітей, запропонував класифікацію страхів, описав механізми
виникнення, формування, закріплення страхів у дітей і т. д. Одним з основних механізмів
виникнення страхів у дітей автор вважає навіяні страхи, які закладаються дорослими з
близького оточення дитини. Можна виділити такі етапи описуваного механізму, як:
a) існує безліч небезпек, про які попереджають дитину, і в принципі, дійсно,
можлива шкода її здоров’ю, розвитку;
b) дитина здебільшого звертає увагу на другу частину висловлюваних побоювань
батьків і вихователів, і у нього формуються конкретно-ситуаційні зв’язки типу: «бігати
небезпечно, тому що можна впасти і боляче вдаритися», «розмовляти з дорослими не
можна, так як вони можуть завдати шкоди» і т. д.;
c) при неодноразових повторах у дитини з’являється тривога не тільки на
усвідомлюваному, а й на неусвідомлюваному рівні, що в підсумку призводить до появи
страхів як регулюючої функції поведінки. «Розмови при дитині про смерть, нещастя і
хвороби, пожежі і вбивствах поза волею вкарбовуються в його психіці... страхи
починають розмножуватися без будь-яких обмежень, а дитина стає все більш
напруженою, скутою і обережною» [3, с. 32-36].
Що ж робити, коли дитина панічно боїться темряви, вогню, залишатися одною в
черзі поки мама відійшла у справах і т. ін.?
По-перше, потрібно розуміти, що профілактику дитячих страхів слід починати ще з
внутрішньоутробного розвитку. Дитина відчуває усі емоції та почуття матері. Як радять
лікарі: «Вмикайте вашій дитині класичну музику, вони все чують», так і в ситуації коли
мати переживає стрес, його закономірно переживає і дитина. Тому в пренатальний період
розвитку дитини, матері потрібні лише позитивні емоції та переживання, гармонійна
емоційна атмосфера.
Після народження і до підліткового періоду батькам потрібно розуміти, що вони
являються константою виховання дитини, батьки в усьому становляться прикладом для
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підростаючої особистості. Тому тут батькам необхідно виробити одну парадигму
поведінки з дитиною, єдині правила виховання. Так, наприклад, з батьком можна взимку
їсти морозиво, а з мамою ні. Бабуся забороняє стрибати через стільці, а з дідусем можна
стрибати хоч зі шафи. В результаті дитина не розуміє що можна, а чого не можна робити.
[8]
До тих страхів, які надмірно турбують дитину і відображаються на його
життєдіяльності, треба поставитися досить серйозно. Тут пропонується батькам
відповісти собі на питання про те, які страхи для нього були актуальними і в якійсь мірі
залишаються актуальними до сьогодні. Загальні страхи дітей і батьків треба і долати
спільними зусиллями, наприклад, тієї ж грою батьки мимоволі можуть самі створювати і
закріплювати різні страхи у дітей через свою підвищену недовірливість і тривожність;
через почуття самотності батьків; через травматичний досвід, пережитий батьками в
минулому, і бажання захистити свою дитину від подібного досвіду; через хворобливість і
ослаблення дитини і т. д.. Тут батьки повинні переглянути виховний стиль щодо дитини:
менше тривожитися, дещо послабити контроль за дитиною і дозволити йому приймати
самостійні рішення [3, с. 120-122].
Найважливіше – не відмахуватись від дитячих страхів, а ставитися до них з увагою
і розумінням.
Якщо дитину мучать нічні кошмари і він прокидається з криком жаху, звичайно, ми
підійдемо до нього, заспокоїмо, скажемо, що це всього лише сон. Але будити дитину,
поки він не прокинувся сам, не можна. Глибокий сон подібний гіпнотичному трансу,
різкий вихід з нього може сильніше налякати, порушити нервову рівновагу. Якщо дитина
метушиться в ліжку, кричить, плаче, але при цьому не прокидається, не будіть його і ні в
якому разі не намагайтеся обійняти і притиснути до себе. Адже ви не бачите його сон. А
що, якщо уві сні дитини переслідує монстр і ось-ось його схопить? І тут дуже «до речі»
ваші обійми... Спробуйте поговорити з дитиною. Назвіть його по імені, скажіть:
«Максимчик, тато поруч, все добре». Якщо дитина вступить з вами в діалог, постарайтеся
вести діалог «паралельно сну».
Так, наприклад, семирічному Сергію постійно снилися роботи-вбивці. Нарешті
одного разу дід, який спав з ним в одній кімнаті, включився в сон, як у гру. Сергій кричав:
«Робот Робот!». Дід запитав його: «Де робот? Далеко чи близько?». Хлопчик відповів:
«Зараз схопить!». Дід натхненно продовжував: «Так ти дивись, Сергій, він хитається... Так
і є, у нього батарейки скінчилися!». Онук у відповідь розсміявся: «Дивись, дивись, він в
смітник завалився!». Сергійко ще трохи посміявся – і далі спав спокійно.
Найкраще прийматися працювати над дитячими страхами, поки дитина ще
дошкільник. Молодший шкільний вік також сприятливий для цієї роботи. У старшого віку
страхи закріплюються, нашаровуються один на інший, стають перехресними. У підсумку
ми часто насилу розбираємося в тому, де причина, а де наслідок, що значно ускладнює
роботу по лікуванню дітей від страхів.
Цікаво описується створення умов переносу взаємодії і почуттів на іграшку з
метою розрядки виниклих вогнищ напруженості. Наприклад, Р. М. Грановська і
І. М. Нікольська пропонують цей спосіб застосовувати для подолання страху у дитини,
якій необхідно зробити важку операцію: «Разом з тяготами самої операції потужним
психотравмуючим моментом для дитини є невизначеність, страх і відірваність від
будинку. Використовують такий маневр. Дозволяють дитині прийти в лікарню зі своїм
ведмедиком. Доктор ставить діагноз ведмедику і просить дитину полікувати його.
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Ведмедику роблять укол, а потім медсестра і дитина оперують його, перев'язують і
укладають в ліжко. Все це робиться для того, щоб дитина мала найкращі умови для
вираження своїх побоювань і страхів. Медсестра чуйно реагує на занепокоєння дитини і
пояснює, і втішає його на кожній «операції» ведмедика» [2, с. 76-79]. Це є досить
актуальним, так як є дані про те, що 74% дітей бояться лікарів, тоді як тільки 27% з них
реально стикалися з ситуацією вітальної загрози [4, с. 242].
Цей прийом вперше був застосований А. Фрейд, яка використовувала спеціальну
ігрову терапію в роботі з дітьми, які пережили бомбардування Лондона під час Другої
світової війни. В процесі гри діти будували будиночки з кубиків і бомбили їх. Вони
програвали все, що бачили під час реальних бомбардувань: палаючі будинки, гул,
завивання сирен, убиті і поранені люди, лікарі та медсестри надають допомогу і т. д.. Діти
грали в ці однотипні гри кілька тижнів. «Діти отримували позитивний досвід стабілізації
свого психічного стану в присутності дорослого, який їх розуміє і підтримує. Коли дитина
мала можливість в грі відреагувати і виразити свої переживання, то вона звільнялася від
страхів, і пережите не розвивалося в психічну травму» [2, с. 138-140].
Додатки:
(мал. Дані «Зубастики», додаток 1)

Діти обожнюють фантазувати, і в роботі над страхами цим варто скористатися.
Розказаний і намальований страх виходить назовні, і виходить «ефект Стівена Кінга»,
який пише свої страшні розповіді з єдиною метою – звільнитися від кошмарів. Дитина
сама придумує розповідь, і в її владі змусити персонажі діяти так, як їй хочеться.
Окремо описуються казки, які допомагають відпрацювати страхи і мають велике
значення для розвитку дитини. Особливо розглядаються особисті бесіди і захоплюючі
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розповіді, які можуть бути дуже цікавими і допомагати дитині подолати свої страхи.
Ю. Б. Гіппенрейтер [1, с. 69-72] описує практику А. Нілла, який молодшим дітям через
неділю розповідає історії з їх власних пригод, уявних подій і реальних ситуацій, в тому
числі зі шкільного життя. Одним з варіантів казок є метафори життєвого шляху, в процесі
яких програються дітьми різні стадії життєвого шляху: народження героїв, їх вихід з дому,
зустріч з друзями і добрим чарівником, перемога над лиходіями і т. д.. Даний вид
психологічної корекції успішно застосовується при емоційних і поведінкових розладах у
дітей 7-10 років. [9, с. 482].
«У дитинстві я страшенно боялася старої шафи у своїй кімнаті, тому що боялася
того, що криється в темряві за його стулками. Виростаючи, всі ми перестаємо бути дітьми
і стаємо тими самими шафами… Дитина, яка боялася колись всього на світі, але вірить в
свій порятунок залишається всередині кожної людини, щоб тримати факел і висвітлювати
шлях в цій непроглядній пітьмі» – Олівія Єллоувуд [5].
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2013. – С. 480 – 483.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ
Валентина Корся
студентка ІІ кура факультета украинской филологии и социальных наук
Измаильского государственного гуманитарного университета
Научный руководитель – викладач Жоха С.П.
Брак и семья – это одно из тех явления, к которому всегда прикован массовый
интерес общества. Вопрос о знании этих социальных институтов и умении направлять их
развитие является очень значимым, так как от их состояния зависят такие факторы, как
воспроизводство населения, создание и передача духовных ценностей [1, с. 7].
Знание психологических особенностей, присущих представителям разного пола,
необходимо для построения нормальных семейных от-ношений, поскольку, к сожалению,
многие супружеские проблемы, в особенности при адаптации молодых супругов,
происходят из-за не-понимания партнера [1, с. 8].
Если семья находится в состоянии кризисных отношений, то это еще совсем не
предвещает её распад. Сохранить и нормализовать внутрисемейный климат позволяет
семейная психотерапия, которая берет на вооружение современные и действенные методы
по восстановлению баланса и равновесия душевного здоровья семьи [3, с. 273].
Большинство психотерапевтических подходов, и это касается также групповых
методов, основаны на том, что проблемы каждого человека в известной мере зависят от
него самого и им самим должно быть найдено их решение. Семейная терапия
предусматривает другую перспективу: трудности индивидуума или семьи в целом
возникают и поддерживаются общими жизненными взаимосвязями всех членов семьи.
Вместо того чтобы выдвигать на первый план личную психопатологию и придавать
первоочередное значение их диагностике, семейная терапия работает со всей семьей – ее
структурой, формами взаимоотношений и стилем взаимодействия.
Анализ литературы по семейной терапии показывает, что собственно семейная
психотерапия – это уже заключительный этап психологической поддержки членов семьи.
Нам кажется наиболее важным начальный, или даже, предварительный этап –
превентивная работа, частью которой можно выделить диагностику жизненных
ориентаций молодежи, в том числе и семейных ценностей.
Для ответа на вопрос: какие же семейные ценности являются для молодых людей
наиболее важними и для определения готовности молододых людей к вступлению в брак,
было проведено исследование.
Гипотеза исследования: развитие смысложизненных ориентаций студентов
способствует повышению значимости семейных ценностей для молодого человека, и
является профилактикой будущих семейных проблем.
Цель исследования: выявление основных семейных ценностей для студентов.
Задачи: 1) проанализировать психологическую литературу по проблеме изучения
смысложизненных ориентаций современного студенчества и того места, которое в них
занимают семейные ценности.
2) разработать и реализовать диагностическую программу, выявляющую место
семейных ценностей в системе смысложизненных ориентаций современного студента.
В практической части работы перед нами стояли следующие задачи:
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1. Определить важность официального брака для молодежи;
2. Определить оптимальные возрастные рамки для заключения брака;
3. Определить причины, которые способствуют вступлению в брак;
4. Определить место семьи в шкале семейных ценностей;
5. Узнать, чем для молодых людей является "семья", какой смысл они вкладывают
в это понятие;
6. Узнать, какие факторы влияют на создание семьи;
7. Выявить важные семейные ценности;
8. Определить, какой тип семьи предпочитают молодые люди;
9. Узнать, предпочтения молодых людей касательно желаемого количества детей и
стиля их воспитания;
10. Выяснить, какие отношения молодые люди хотели бы сохранить с родителями
после вступления в брак
Предмет нашего исследования: изучение места семейных ценностей в системе
смысложизненных ориентаций современных студентов.
В качестве объекта исследования выступали студенты 2 курса Измаильского
государственного гуманитарного университета.
Исследованием различных аспектов проблемы изучения семейных ценностей в
системе смысложизненных орентаций современных студентов занимались такие ученые:
И. В. Дубровина, И. С. Кон, П. А. Кропоткин, Д. А. Леонтьев, С. В. Мерзлякова,
А. А. Реан, А. В. Толстых, В. Э. Чудновский и др.
Анализ методик по теме позволяет выделить следующие: М. Рокича «Ценностные
ориентации»; Сакса и Леви «Незаконченное предложение»;
И. Волковой «Ролевые ожидания партнеров», Д. А. Леонтьева «СЖО»; Д. Роттера
«Локус-контроль»; методика В.Ю.Котлякова.
Нами была использована анкета, включающая 22 вопроса, составленных с учетом
классификации семейных ценностей: сначала вопросы связанны с супружеством, далее с
родительством и с родством.
В качестве испытуемых для данного исследования выступали студенты ИГГУ.
Выборка составила 20 человек без ограничения по половым и возрастным
характеристикам, после обработки анкеты было выявлено, что среди испытуемых,
преимущественно были представительницы женского пола. При опросе не отдавалось
предпочтение каким-то определенным специальностям, так как будущая квалификация не
влияет на семейные ценности человека.
Результаты исследования:
1. Абсолютно все испытуемые не состоят в браке, но планируют пожениться в
будущем.
2. По мнению большинства, самым подходящим возрастом для вступления в брак
для женщин является возрастной промежуток с 21 до 25 лет, для мужчин с 26 до 30 лет.
3. Факторами для создания семьи и вступления в брак, являются любовь и желание
создать семью.
4. На основе распределения ценностей, было выявлено, что семья у молодежи
находится на втором месте, первое же место отдано здоровью.
5. Молодые люди не имеют четкого понятия о семье.
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6. Среди важных условий для создания семьи испытуемые выделили
необходимость приобретения собственного жилья, а так же постоянного дохода и работы,
этому критерию отдано второе место.
7. В структуре семейных ценностей первостепенное значение имеет любовь, наряду
с ней, так же немаловажным является поддержка, забота и взаимопонимание.
Эмоционально-психологический комфорт и дети так же занимаю место среди значимых
ценностей, а вот совместный досуг, материальная обеспеченность и стабильность
являются совершенно незначительными.
8. Молодые люди отдают предпочтение партнерскому типу супружеских
отношений.
9. Статистика показала, что в основном, испытуемые хотят иметь 2 детей.
10. Имеет место тенденция нуклеаризации, молодежь предпочитает после
заключения брака жить отдельно от родителей, но поддерживать с ними отношения.
Проведенное исследование, показало, что семья и наличие детей являются одной
из важных ценностей для современной молодежи. Но превыше всего молодежь ставит
здоровье.
На основе результатов данного исследования было выявлено, что ни один из
опрошенных не состоит в официальном браке, но всё же, были выделены обязательные
факторы для создания семьи, среди которых передовые места занимают: наличие
собственного жилья, работа и постоянный доход. Нельзя не отметить, что материально
положение семьи является важным для её создания. Но всё же, среди респондентов есть и
те, которым для создания семьи достаточно лишь желания.
Опрос так же выявил оптимальный возраст для создания семьи, по мнению
молодежи, голоса распределились таким образом, что для женщины оптимальный возраст
это 21-25 лет, а для мужчины 26 – 30 лет.
А вот что касается причин вступления в брак, то большинство респондентов
отдало предпочтение критерию «любовь» и «желание создать семью», третье место заняло
«рождение ребенка».
Жизненные ценности среди респондентов распределились таким образом: наиболее
важной ценностью является здоровье, любовь и семья занимают следующие позиции,
соответственно 2 и 3 место, а вот дети в системе ценностей лишь на 5 месте.
Так же, испытуемым была поставлена задача, которая заключалась в развернутом
ответе на вопрос, что это для них входит в понятие «семья». На основе этого, можно
сделать вывод, что семья в понимании молодежи – это союз двух любящих сердец. Семья
– это любовь, взаимопонимание, поддержка. Детей упомянуло лишь 15%.
Любовь занимает первое место в системе жизненных ценностей, но так же без
внимания не остались такие ценности как поддержка, взаимопонимание и забота. Детей
же ставят на 4 место. А стабильность и материальная обеспеченность занимает лишь 6 и 7
позиции.
Студенты ИГГУ считают, что супруги – это равноправные члены семьи, поэтому,
они должны вместе принимать основные решения, организовывать досуг, а вот
обеспечивать семью, по мнению респондентов должен преимущественно муж.
Большинство опрошенных студентов хотят в будущем иметь 2 детей и отдают
предпочтение демократическому стилю воспитания. Они также считают, что молодожены
должны жить отдельно от родителей, но сохранять с ними отношения.
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По результатам проведенного исследования можно заключить, что студенческая
молодежь видит идеальную семью такой: официально зарегистрированная супружеская
пара, отношения которой построены на любви и уважении. Права и обязанности
практически равны, супруги должны вместе решать главные вопросы и проблемы, иметь
образование и работу, организовывать и проводить свой досуг, но обеспечивать семью
должен преимущественно муж.
Семья – это пространство, в котором царит поддержка, забота, эмоциональнопсихологический комфорт и взаимопонимание.
Литература:
1. Андреева Т. В. Социальная психология семьи / Т. В. Андреева. – СПб. : Изд-во
Санкт-Петербургского университета, 2006. – 382 с.
2. Эйдемиллер Э.Г., Семейный диагноз и семейная психотерапия / Э. Г. Эйдемиллер,
И. В. Добряков, И. М. Никольская. – СПб. : Речь. – 336 с.
3. Эйдемиллер Э. Г., Юстицкис В. Психология и психотераапия семьи /
Э. Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – СПб. : Питер, 2008. – 672 с.

КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
Катерина Мартинюк
студент IV курс факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Мазоха І.С.
Актуальність проблеми дослідження розвитку здібностей та їх чинника –
креативності у студентської молоді, тобто в період адаптації та становлення основ
професіоналізму, суттєво зростає у зв’язку з перебудовою системи освіти в сучасній
Україні.
Професійно-комунікативні здібності і чинники їх розвитку, а також, визначення
взаємозв’язку психологічних особливостей креативності та професійно-комунікативних
здібностей у становленні особистості студентів, виступають важливою складовою
психологічної готовності майбутнього фахівця до успішної професійної діяльності [6,
c. 577-586].
Актуальність теми зумовлена логікою розвитку досліджень у галузі психології
здібностей, представниками якої виявлено системність детермінації такого складного
об’єкта як здібності, творчі здібності, креативність, соціальна креативність
(В. М. Дружинін,
Г. С. Костюк,
В. О. Моляко,
Н. І. Пов’якель,
Б. М. Теплов,
М. О. Холодна, Дж. Гілфорд, П. Торренс та ін.).
Значна частина авторів (О. Ф. Бондаренко, Н. В. Кузьміна, О. О. Леонтьєв,
С. Д. Максименко, Н. І. Пов’якель, Л. О. Савенкова, В. А. Семиченко та ін.) вважають
одними з найголовніших професійно-комунікативних здібностей психологів: схильність
до організації тривалої і ефективної взаємодії з клієнтами, підвищена контактність,
відповідальність, швидке реагування на непередбачені ситуації тощо [5, с. 194-200].
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Серед
різноманітних
чинників
професійно-комунікативних
здібностей,
креативність проявляється у пошуково-перетворювальній активності, у порушенні
одноманітності у зіткненнях з дійсністю, у продуктивному її перетворенні, тощо.
Розвиваючись у діяльності, і, поєднуючись з провідними мотивами, креативність
функціонально закріплюється у структурі особистості і виявляється як здатність до
продуктивної зміни і створення чогось якісно нового [3, c. 302-314].
Також виділяють такий термін як соціальна креативність, вона є специфічним
видом креативності, особистісною властивістю, забезпечує творчу активність особистості
в соціономічній сфері, визначаючи творчу самоактуалізацію особистості в соціономічній
професії.
Д. Перкінс запропонував модель параметрів і характеристик креативності, яку
назвав моделлю шестикінечних сніжинок [1, с. 119-120]. Основними елементами
креативності цей психолог вважає: наявність сильного внутрішнього спонукання,
готовність ризикувати і помилятися: творчі особистості здатні навчатися на власних
помилках; прийняття сторонніх точок зору; внутрішню мотивацію [2, с. 336].
Професійна комунікативна діяльність забезпечується психологом як її моральними
установками, бажанням і прагненням працювати з людьми. Саме тому найбільш
важливою постає проблема не тільки забезпечення майбутнього психолога знаннями
законів і механізмів спілкування відповідними уміннями та навичками, а й розвитку у
майбутніх фахівців професійної спрямованості на комунікативну діяльність [4, c. 216222].
З метою визначити психологічні особливості креативності та її місце у розвитку
професійно-комунікативних здібностей у студентів – майбутніх психологів, нами були
використані: 1) Діагностика особистісної креативності (Є. Є. Тунік); 2) методика на
Визначення соціальної креативності особистості (Є. Є. Тунік).
У Діагностиці особистісної креативності вибрані відповіді дозволяють визначити
чотири особливості креативності: допитливість (Д); уяву (У); складність (С) и схильність
до ризику (Р).
Всього в дослідженні брало участь 20 чоловік (студентів Ізмаїльського державного
гуманітарного університету у віці від 18 до 20 років).
Після обробки результатів дослідження діагностики особистісної креативності, дані
були занесені в таблицю (табл.1.).
Таблиця 1.
Результати дослідження діагностики особистісної креативності
Фактори креативності
Кількість осіб
% показник
Схильність до ризику
6
30
Допитливість
5
25
Складність
1
5
Уява
8
40
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Мал.1. Результати дослідження критеріальних факторів
Результати дослідження особистісної креативності показали, що у 40% (8 осіб)
більш переважає Уява. Суб’єкт з розвинутою уявою вигадує оповідання про місця, які він
ніколи не бачив; уявляє, як інші будуть вирішувати проблему, яку він вирішує сам; мріє
про різні міста і речі; любить міркувати про явища, з якими не стикався; бачить те, що
намальовано на картинах і малюнках не так, як інші, незвичайно; часто відчуває
здивування з приводу різних ідей і подій.
У 30% (6 осіб)переважає такий фактор, як Схильність до Ризику. Він проявляється
у тому, що суб’єкт буде відстоювати свої ідеї, не звертаючи уваги на реакцію інших;
ставить перед собою високі цілі і буде намагатися їх здійснити; припускає для себе
можливість помилок і провалів; любить вивчати нові речі або ідеї і не піддається чужій
думці; не дуже стурбований, коли однокурсники,викладачі або батьки висловлюють своє
несхвалення; віддає перевагушансу ризикнути, щоб дізнатися, що з цього вийде.
Також була використана друга методика на Визначення соціальної креативності
особистості (Є.Є. Тунік). Її мета - за допомогою самооцінки поведінки в нестандартних
ситуаціях життєдіяльності визначити рівень соціальної креативності (табл.2.).
Таблиця 2.
Результати рівня соціальної креативності
Рівні соціальної
Кількість осіб
Сума балів
% показник
креативності
особистості
Середній
3
86-95
15
Вище середнього
7
116-129
35
Високий
10
130-140
50
Аналіз результатів по проведеній методики виявив, що Середній рівень
проявляється у 15% (3 особи); Вище середнього переважає у 35% (7 осіб); 10 студентів
(50%) мають переважно Високий рівень.
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Мал.2. Результати дослідження Рівнів соціальної креативності особистості
Внаслідок аналізу психологічної літератури було встановлено і структуровано
аналіз і наукові підходи до вивчення креативності та професійно-комунікативних
здібностей. Проведено інтегральне вивчення професійно-комунікативних здібностей
психологів у контексті їх з креативністю та особливості впливу креативності на розвиток
у майбутніх психологів. Встановлено, що у студентів більш представлені вище середнього
і високий рівні розвитку професійно-комунікативних здібностей. Також два фактори які
переважають це уява і схильність до ризику. Відповідно до виділених психологічних
особливостей професійно-комунікативних здібностей виділені закономірності проявів в
юнацькому віці, експериментально доведено взаємозв'язок рівня розвитку професійнокомунікативних здібностей та особливостей креативності.
Література:
1. Латыпов Н. Минута на размышление. Основы интеллектуального тренинга /
Н. Латыпов. – СПб : Питер, 2005. – 336 с.
2. Латыпов Н. Минута на размышление. Основы интеллектуального тренинга /
Н. Латыпов. – СПб : Питер, 2005. – 336 с.
3. Розова Т. М. Креативність як умова професіоналізму та особистісного зростання
психолога-практика / Т. М. Розова // Збірник наукових праць Інституту психології імені
Г.С.Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – Т.8. – Ч. 9 – К. : Гнозіс, 2006. –
С. 302-314.
4. Розова Т. М. Особистісні чинники розвитку креативності як складової
комунікативних здібностей майбутніх психологів / Т. М. Розова // Актуальні проблеми
психології: Проблеми психології творчості та обдарованості: Збірник наукових праць / за
ред. В. О. Моляко. – Т. 12. – Випуск 2. – Житомир : ЖДУ імені І.Франка, 2007. – С. 216222.
5. Розова Т. М. Професійно-комунікативні здібності та їх розвиток в процесі
вузівської підготовки психологів-практиків / Т. М. Розова // Науковий часопис НПУ імені
М. П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць . – К. : НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2006. – № 11 (35). – С. 194-200.
6. Розова Т. М. Психологічна специфіка професійно-комунікативних здібностей та їх
розвитку у майбутніх психологів / Т. М. Розова // Наукові записки Інституту психології
імені Г.С.Костюка АПН України / за ред. Максименка С.Д. – К. : Міленіум, 2006. – Випуск
29. – С. 577-586.
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ПСИХІЛОГІЧНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ УСПІШНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДИТИНИ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЇЇ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
Тетяна Подрана
студентка ІІІ курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Гавліцька А.В.
Серед індивідуальних особливостей особи, які яскраво характеризують динамічні
особливості її поведінки, діяльності, спілкування, психічних процесів, особливе місце
належить темпераменту. У дітей з раннього віку чітко проявляються значні відмінності по
загальній реактивності, глибині, інтенсивності, стійкості реакцій, емоційної вразливості і
її модальної спрямованості, емоційної, вольової сфер і поведінки в цілому.
Темперамент, як стверджують психологи, зокрема, О. П. Єлісєєв, є узагальнена
динамічна характеристика розвитку особистості в її свідомій діяльності.
Творцем навчання про темпераменти вважається давньогрецький лікар Гіппократ
(V в. до н.е.). Гіппократ вважав, що люди розрізняються співвідношенням чотирьох
основних «соків» життя, – крові, флегми, жовтій жовчі і чорній жовчі, вхідних у його
склад. Виходячи з його навчання, самий знаменитий після Гіппократа лікар античності
Клавдій Гален (II в. до н.е.) розробив першу типологію темпераментів, яку виклав у
відомому трактаті «Detemperamentum». Відповідно до його навчання тип темпераменту
залежить від переваги в організмі одного із соків. Зауважимо, що саме ним були виділені
темпераменти, які у наш час користуються широкою популярністю: сангвініка,
флегматика, холерика та меланхоліка. Ця видатна концепція мала величезний вплив на
вчених протягом багатьох сторіч.
Схарактеризуємо стисло кожен із означених типів.
Холерик – людина із сильною, неврівноваженою, рухливою нерво-вою системою,
яка відзначається перевагою збудження над гальмуванням.
Холеричний темперамент вирізняється циклічністю та імпульсив¬ністю у
діяльності й поведінці. Холерик може цілком віддатися справі, завзято працюючи,
енергійно переборюючи труднощі на шляху досяг¬нення мети, і раптом усе кинути.
Характерні ознаки зовнішнього вияву холеричного темпераменту: квапливий,
збуджений темп рухів, прямолінійні рухи починаються з ривка, незграбність рухів, дуже
рухлива міміка, голосний голос, швидка мова (її швидкість може коливатися),
рукостискання рвучке. Протягом розмови очі то «загоряються», то «тьмяніють», що
пов’язано з коливан¬нями уваги до теми (навіть якщо вона йому цікава). На голосні
зауваження відповідає також голосно, різко. Особливо неприємним голос стає, коли йому
роблять зауваження при інших людях. Миттєво видає реакцію на негативну оцінку його
суджень, пропозицій.
Ми спостерігали на практиці, що дуже складно вчителю працювати з холериками:
їхня енергійність, упертість, задерикуватість, агресивність стають причиною сварок, бійок
з однолітками, травм.
Відтак, творчі педагоги виробили таку стратегію:
–
організовуємо їхню діяльність так, щоб вони не перезбуджувалися: говоримо
спокійно, але впевнено;
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–
намагаємося усувати гучні звуки; не залучаємо до ігор, що мають характер
змагання;
–
пропонуємо цікаві додаткові завдання, але тільки в разі якісного виконання
основної роботи;
–
оскільки для холериків характерна наполегливість у досягненні близької мети,
віддалене завдання їх лякає, дозуємо завдання малими частинами, не ставлячи
перспективного завдання на цілий урок, тему; пропонуємо інструктажі, алгоритми
виконання завдань [1, c. 32-34].
Сангвінік – людина із сильною, врівноваженою, рухливою нерво-вою системою,
для якої властива висока швидкість реакцій.
Для цього типу темпераменту характерна висока лабільність. Сангвініки можуть
легко збуджуватися, а також легко гальмувати свої бажання. Для діяльності сангвініка
характерна продуктивність у тому разі, коли йому цікаво, коли він знаходить щось нове
для себе. Якщо стає нецікаво, він починає нудьгувати і полишає розпочату справу, не
доводячи її до кінця. Його вчинки обдумані, в стресовій ситуації виявляє «реакцію лева».
Психологи (зокрема, Г. О. Балл) називають такі характерні ознаки зовнішнього
вияву сангвінічного темпераменту: широкі рухи, широкі кроки, хода швидка, ритмічна,
схильність до малої дистанції при спілкуванні, твердий погляд, досить сильне
рукостискання, рухлива і багата міміка, пожвавлено-швидка манера мовлення. Очі
«заго¬ряються» з появою нової ідеї, нової пропозиції.
Діти–сангвініки легко пристосовуються до будь-якого колективу, до вимог
учителя. Вони здатні швидко працювати і добре засвоювати навчальний матеріал, але
вчитель обов’язково має звернути увагу на те, що цим дітям більше подобається
займатися легкою, приємною і цікавою для них діяльністю й уникають складного і
нецікавого, часто не доводять почату справу до кінця. Тому необхідно організовувати
роботу з сангвініками таким чином, щоб виробити в них стійкий інтерес,
цілеспрямованість, звичку завжди завершувати розпочату справу та усвідомлювати суть
кожної розпочатої ним вправи, завдання.
Зауважимо, що практики виробили таку стратегію підтримки високого рівня
працездатності: за допомогою додаткових завдань; через надання допомоги слабшому
учневі; виконання завдань у формі змагання [1, с. 49-50].
Флегматик – спокійний, завжди врівноважений, наполегливий і завзятий трудівник
життя (І. П. Павлов). Його реакції оптимально пристосовані до сили умовних подразників,
а тому флегматики адекватно реагують на впливи зовнішнього середовища: якщо слабкі
подразники, то й реакція слабка, якщо сильні подразники, то й реакція, зрозуміло що
сильна.
Флегматики вміють контролювати, затримувати та регулювати безумовні рефлекси
та емоції. Тому в своїй поведінці, рухах, розмові вони повільні та спокійні. Для них
характерна зосередженість, витривалість, серед інших вирізняються стійкістю уваги,
здатністю старання й наполегливо працювати.
Для флегматика характерний низький рівень психічної активності, повільність,
важке переключення з одного виду діяльності на іншій і пристосовування до нових умов.
У нього переважає спокійний, рівний настрій. Почуття і настрої звичайно вирізняються
сталістю. За неспри-ятливих умов можуть розвитися млявість, бідність емоцій, схильність
до виконання одноманітних звичних дій.
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Найскладніше вчитися флегматикам. Ці діти найбільше ризикують втратити свою
індивідуальність в оточенні дорослих холериків і сангвініків, яких дратує повільність,
неповороткість флегматиків. Психологи стверджують про трагічні наслідки такого
ставлення: в дитини виникають неврози, вона починає виконувати доручення швидко, але
неякісно; формується комплекс неповноцінності, пов’язаний з постійними невдачами.
Вчителю дуже важливо знайти правильний підхід до виховання дитинифлегматика, створити сприятливі умови для її фізичного й інтелектуального розвитку.
При роботі з флегматиками психологічно вмотивованою є така стратегія:
• терпляче ставимося до повільного темпу роботи, допомагаємо в складних
ситуаціях: при відповідях даємо час на обдумування; дозволяємо виконувати не всі
завдання або збільшуємо час на їх виконання; не ставимо в ситуацію неочікуваного
опитування, а заздалегідь пропонуємо питання та завдання для відповідей; не порівнюємо
з більш успішними однокласниками; оцінюємо не лише результат, а й старання;
• пропонуємо нетривалі ігри, в яких необхідна швидкість і точність рухів,
кмітливість, а також ігри, які розвивають мислення, уяву, фантазію;
• оскільки ці учні стомлюються від постійного спілкування, даємо змогу періодично
усамітнюватись, пропонуючи самостійну роботу частіше, ніж іншим учням класу;
• флегматики не витримують значних фізичних навантажень, якщо змушені
виконувати їх у швидкому темпі, тому вправи на уроках фізкультури, фізкульт-хвилинки
дозволяємо виконувати повільно;
• з метою більш доцільної організації дозвілля і навчальної діяльності та запобігання
перевтомлюваності разом з батьками складаємо режим для дитини.
Меланхолік – це людина зі слабкою, малорухливою нервовою системою, яка
володіє підвищеною чутливістю навіть до слабких подразників, а сильний може
спричинити в них «зрив».
Меланхолік важко переживає зміну життєвого оточення, потрапляючи в нові
умови життя, дуже розгублюється. Він буває надто сором'язливим, відлюдькуватим,
боязким та нерішучим, не любить нових знайомств і галасливих компаній.
Психологи називають такі характерні ознаки зовнішнього вияву меланхолійного
темпераменту: повільний, млявий темп рухів, малорухома й водночас напружена міміка,
повільна манера мовлення, голос неголосний, погляд часто збоку або повз
співрозмовника, під час рукостискання рука млява, можливі «опущені» кутики рота,
стиснутий рот, нерівномірність у ритмі мови. Перестає бути активним у разі окрику,
різкого зауваження, залучення до нього уваги. Під час групового активного обговорення
питання не завжди може виявити ініціативу, особливо при оцінних судженнях, губиться у
великій аудиторії.
Діти-меланхоліки мають надзвичайно чутливу нервову систему, їхні головні
особливості – лякливість, нерішучість, сором’язливість до рівня хворобливості. Ці
особистісні якості неможливо ліквідувати, але при правильному підході й повному
розумінні почуттів дитини їх можна трансформувати: лякливість – у обачність,
нерішучість – у виваженість у діях, песимізм – у розсудливість і реалізм. Тому створення
сприятливих, майже оранжерейних умов навчання і виховання – ключова психологічна
проблема в роботі з меланхоліками.
Психологи радять обирати таку стратегію роботи педагога з цією категорією дітей:
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• оскільки ці діти схильні до фізичного виснаження, перевтоми, привчаємо їх
планувати свою діяльність, розумно розподіляти час і збалансовувати тривалість праці й
відпочинку;
• допомагаємо подолати сором’язливість, знайти спосіб оволодіти собою:
пропонуємо роздавати зошити, готувати наочність, перевіряти робочі місця тощо;
• особлива схильність таких дітей до апатії вимагає пропонувати їм частіше, ніж
іншим учням, та в більшій кількості навчальні завдання цікавого характеру;
• оскільки меланхоліки здатні працювати на уроці тільки в повільному темпі,
використовуємо ті ж методичні прийоми, що й при роботі з флегматиками [3, с.118].
Отже, роль темпераменту в діяльності школяра полягає в тому, що від нього
залежить ступінь та характер впливу на діяльність як зовнішніх умов, так і внутрішніх
тобто індивідуально–психологічних властивостей особистості. Тому одним з шляхів
пристосування темпераменту до вимог діяльності є формування індивідуального стилю
діяльності. Особливості типу темпераменту в кожної особистості виявляються по–
різному. Вони змінюються з віком, перебуваючи у прямій залежності від дозрівання та
розвитку організму людини, її психіки.
Література:
1. Ильин Е. П. Психология для педагогов / Е. П. Ильин. – СПб, 2012. – 640 с.
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232 с.

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГА
В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ
Руслан Рошкан
студент ІІІ курсу факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викладач Прокоф’єва Л.О.
Сучасні соціально-економічні, політичні, культурні перетворення висувають
підвищені вимоги до вчителя, що породжує проблеми у сфері професійної самореалізації,
а також в його функціюванні як фахівця. Серед них однією з найгостріших вважається
синдром професійного вигорання. В останні роки спостерігається значне пожвавлення
інтересу вітчизняних психологів до дослідження проблеми професійного вигорання
представників комунікативних професій, що відповідає пріоритетному напрямку сучасної
психології здоров’я і психологічної практики. Запозичуються, адаптуються чи
розробляються авторські теоретико-інтерпретаційні моделі, психодіагностичні методики,
прикладні профілактично-корекційні програми, в яких використовуються різноманітні
засоби психологічної роботи з людьми, для яких характерним є даний синдром.
Виснажений, знесилений та емоційно згаслий учитель не здатен продуктивно працювати,
оскільки у нього знижується рівень психологічної готовності до інноваційної діяльності,
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особистісного та професійного самовдосконалення, погіршуються взаємини з
адміністрацією, колегами, батьками та учнями.
Традиційно професійне вигорання трактується як довготривала стресова реакція,
що виникає внаслідок впливу на особистість фахово притаманних стресів у професіях
типу людина-людина [3, с. 342]. Фахівець з таким синдромом характеризується емоційним
виснаженням (людина відчуває, що не може віддаватися роботі так, як раніше),
деперсоналізацією (розвивається негативне ставлення до клієнтів, пацієнтів, учнів),
редукцією особистісних досягнень (негативне самосприйняття в професійному плані), а
також захисною реакцією у формі часткового або повного виключення емоцій у відповідь
на психотравмуючі впливи [4, с. 93].
В останні роки з’явилося багато робіт, у яких безпосередньо чи у зв’язку з
вивченням інших проблем досліджується синдром професійного вигорання. Зокрема,
звертається увага на обґрунтування сутнісного змісту та структури професійного
вигорання (М. Буриш, Л. Карамушка, М. Лейтер, К. Маслач, С. Максименко, Е. Махер,
Ф. Сторлі, Б. Перлман, Е. Хартман, Р. Шваб), аналіз детермінант синдрому професійного
вигорання (М. Борисова, Т. Зайчикова, Х. Кюйнарпуу, К. Малишева, В. Орел,
Т. Форманюк), розробку психодіагностичного інструментарію (В. Бойко, Н. Водоп’янова,
Дж. Грінберг, Т. Ронгинська, А. Рукавішніков, А. Серебрякова, О. Старченкова), пошук
засобів профілактики та корекції зазначеного синдрому (О. Козлова, К. Кондо, Д. Трунов,
Х. Фрейденбергер).
Професійне вигорання – це синдром фізичного й емоційного виснаження, який
свідчить про втрату професіоналом позитивних почуттів, що включає розвиток негативної
самооцінки, негативного ставлення до роботи [1, с. 6].
В. В. Бойко розробив власну класифікацію симптомів, що супроводжують різні
компоненти «професійного вигорання». Вчений у розвитку синдрому вигорання виділяє
три стадії [2, с. 103].
На першій стадії всі ознаки та симптоми проявляються в легкій формі через
турботу про себе, наприклад, шляхом організації частих перерв у роботі. Починається
забування якихось робочих моментів (наприклад, невнесення потрібного запису в
документацію). Зазвичай на ці першочергові симптоми мало хто звертає увагу. Перша
стадія може формуватися протягом трьох – п`яти років. Напруження має динамічний
характер, що обумовлюється постійністю, що вимотує, або посиленням факторів. Це
знаходить вияв у таких симптомах, як переживання психотравравмуючих обставин –
людина сприймає умови роботи та професійні міжособистісні стосунки як
психотравмуючі; незадоволеність собою – незадоволеність власною професійною
діяльністю і собою як професіоналом; «загнаність у кут» – відчуття безвихідності
ситуації, бажання змінити роботу чи професійну діяльність взагалі; тривога й депресія –
розвиток тривожності у професійній діяльності, підвищення нервовості, депресивні
настрої.
Друга стадія (фаза «резистенції»), на думку автора, характеризується надмірним
емоційним виснаженням. Спостерігається відсутність інтересу до роботи, потреби в
спілкуванні: не хочеться бачити тих, з ким спеціаліст працює, тиждень триває
нескінченно, поява стійких соматичних симптомів: немає сил, енергії, особливо, в кінці
тижня, головні болі вечорами, підвищена дратівливість, збільшення кількості простудних
захворювань. Людина може почувати себе виснаженою після доброго сну і навіть після
вихідних. Час формування даної стадії, в середньому від 5 до 15 років [4, с. 31].
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Це знаходить вияв у таких симптомах як неадекватне вибіркове емоційне
реагування – неконтрольований вплив настрою на професійні стосунки; емоційноморальна дезорієнтація – розвиток байдужості у професійних стосунках; розширення
сфери економії емоцій – емоційна замкненість, відчуження згорнути будь-які комунікації;
редукція професійних обов’язків – згортання професійної діяльності, прагнення якомога
менше часу витрачати на виконання професійних обов’язків.
Ознаки і симптоми третьої стадії (фаза «виснаження») можуть розвиватися фізичні
і психологічні проблем типу язв і депресій. Людина може почати сумніватись у цінності
своєї роботи, професій та самого життя. Характерні повна втрата інтересу до роботи і
життя взагалі, емоційна байдужість, отупіння, відчуття постійної відсутності сил.
Спостерігається порушення пам’яті і уваги, порушення сну. Людина прагне до
усамітнення. Стадія може формуватися від 10 до 20 років.
Це знаходить вияв у таких симптомах як емоційний дефіцит – розвиток емоційної
почуттєвості на тлі перевиснаження, мінімізація емоційного внеску у роботу, автоматизм
та спустошення людини при виконанні професійних обов’язків; емоційне відчуження –
створення захисного бар’єру у професійних комунікаціях; особистісне відчуження
(деперсоналізація) – порушення професійних стосунків, розвиток цинічного ставлення до
тих, з ким доводиться спілкуватися при виконанні професійних обов’язків, та до
професійної діяльності взагалі; психосоматичні та психовегетативні порушення –
погіршення
фізичного
самопочуття,
розвиток
таких
психосоматичних
та
психовегетативних порушень, як розлади сну, головні болі, проблеми з артеріальним
тиском, шлункові розлади, загострення хронічних хвороб тощо [3, с. 343].
Вибірку респондентів нашого дослідження становили 43 особи, працівники
Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступеню – дошкільний навчальний заклад» Маразліївської сільської ради. Стаж роботи від
1 до 40 років.
Аналіз результатів за методикою виявлення рівня емоційного вигорання
В. В. Бойко виявив, що у більшості респондентів, а саме у 69,7%, що становить 30 осіб,
фаза напруження не сформована. У 18,6% респондентів (8 осіб) ця фаза знаходиться на
стадії формування. Лише у 9,3% досліджуваних (4 особи) вона є цілком сформованою.
Слід зазначити, що схожу картину має фаза виснаження. У 65,1% працівників (28
осіб) вона є не сформованою, у 23,2% (10 осіб) дана фаза на стадії формування і у 9,3% (4
особи) фаза виснаження вже є сформованою.
Щодо фазі резистенції, то у 27,9% респондентів (12 осіб) дана фаза не сформована,
у 48,8% (21 осіб) – формується, а у 21,3% (9 осіб) – вже сформована.
Таким чином, результати дослідження свідчать нам про те, що у працівників
Широківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
ступеню – дошкільний навчальний заклад» Маразліївської сільської ради спостерігається
процес формування емоційного вигорання. Найбільш явною є фаза «резистенції» Проте
слід зазначити, що за визначенням В. В. Бойко кожна з фаз формується відповідну
кількість років. Для фази «резистенції» цей термін 5-10 років. Отже, можемо сказати, що
процес емоційного вигорання хоч і показує тенденцію формування, але цей процес несе
повільний характер.
Результати дослідження за методикою на визначення рівня самоактуалізації
особостисті («САМОАЛ») показали, що у 26,1% респондентів (11 осіб) виявляється
реальна самоактуалізація особистості. 40,4% працівників (17 осіб) відносяться до
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психологічної і статистичної норми. Проте у 21,4% досліджуваних (9 осіб) виявлено
низька самоактуалізація, внаслідок чого в них високий ризик депресії, апатії, неврозу,
психосоматичниих захворювань. Найбільших побоювань викликає 11,9% респондентів
(5 осіб), що набрали найменшу кількість балів. Це говорить про крайньо низьку
самоактуалізацію і як наслідок несе небезпеку для психологічного стану. Підводячи
підсумок можна сказати, що більшість респондентів відносяться до поняття норми, що
свідчить про «середній» рівень самоактуалізації.
Таким чином, в результаті дослідження нами була виявлена залежність між рівнем
професійного вигорання та рівнем самоактуалізації особистості. Адже ми спостерігає
середній самоактуалізації та тенденція до формування, хоч і повільно, емоційного
вигорання. Тобто ці процеси не є яскраво вираженими, але з плином часу можуть
призвести до погіршення загальної картини. Тому слід створити систему превентивних
заходів, спрямованих на формування механізмів протидії професійному вигоранню,
важливу роль також відіграватиме глибоке переконання педагога в значущості, цінності
професійного здоров’я і як основної умови його професійного довголіття.
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Комп'ютерні ігри як явище інформаційного суспільства придбало в останній час
виняткову популярність. Починаючи з появи перших комп’ютерних ігор, що відбуваються
у віртуальному просторі, минуло близько тридцяти років. Не дивлячись на своє широке
поширення і соціокультурну інстітуционалізацію, вони ще не отримали наукову і
психологічну розробку, аналіз і визначення місця в системі інформаційної культури і
психологічних структур.
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Психологи (К. Грос, З. Фройд, Й. Хейзінга, Е. Берн та ін.) відзначали велике
значення ігор не лише для дитини, але і для дорослого. В своїх дослідженнях вчені
запропонували різні концепції для опису і пояснення психологічних механізмів і наслідків
людських ігор. На думку представників психоаналізу, гру можна віднести до інших форм
дії фантазії, наприклад, марення та сновиддя [4, с. 111].
У вітчизняній психології (Л. С. Виготський, Д. Б. Ельконін, С. Л. Рубінштейн) гра
розглядалася переважно в рамках діяльнісного підходу. У онтогенетичному аспекті в грі
вперше формується потреба людини впливати на світ, і в цьому основне і найзагальніше
значення гри [1, с. 76].
Вже на протязі декілька десятиліть із зростанням комп'ютеризації виник і
розвивається новий вигляд ігор – комп’ютерні ігри, які набули широкого поширення.
Мільйони людей різного віку в різних країнах захоплені цим виглядом ігрової активності,
а виробництво нових ігор перетворилося на справжню індустрію. В суспільстві актуальна
дискусія про позитивний або негативний вплив комп’ютерних ігор на психіку і
особистість ігрока. Це не могло не залучити уваги психологів, і саме цей аспект вивчення
комп’ютерних ігор найчастіше опиняється у фокусі їх уваги. Якщо досліджується
негативний вплив комп’ютерних ігор, то, зазвичай обговорюється проблема комп’ютерної
ігрової залежності як особливого варіанту феномену ігрової залежності. Перш за все,
дослідниками з'ясовується роль її індивідуально-психологічних і соціальних передумов
(характеристик емоційно-вольової, мотиваційної сфери, смислових утворень гравців, їх
соціального оточення та ін.). Деякими вченими (Ю. Д. Бабаєва, С. К. Риженко,
Ю. М. Евстігнєєва, Е. О. Смирнова, А. Г. Шмельов та ін.) робляться спроби визначити
способи позбавлення від комп’ютерної залежності. Як наголошується в роботах
С. К. Риженко, М. Гріффітс та Ю. В. Фомічевой існує особова схильність до захопленості
комп’ютерними іграми, а із зростанням ігрового досвіду взаємозв’язок між особовими
особливостями і ігровою комп'ютерною активністю посилюється. Ряд дослідників зачіпає
проблему ігор агресивного характеру, їх вплив на психічний стан гравця (Ю. Д. Бабаєва,
А. В. Войськунський, В. П. Скарбників).
Проте слід зазначити, що деякі автори відзначають позитивні ефекти від
комп’ютерних ігор. Вчені (Е. П. Веліхов, Е. Ю. Занічковський, Е. І. Машбіц та ін.)
доказують, що Internet-ігри широко застосовуються для дослідження розумових процесів,
їм відводиться важлива роль в процесі учіння [2, с. 27].
Отже, не дивлячись на зростаюче число робіт, все ще недостатньо вивчена
проблема впливу комп’ютерних ігор на психіку людини та причини виникнення
психологічної залежності від них.
Більшість сучасних дослідників [2; 3; 4 та ін.] розрізняють психологічну залежність
від Інтернету (сетеголізм) і комп'ютерних ігор (кібераддикції). Кожна з них має свої
причини і наслідки та поширюється на різні вікові групи. Іграми, як правило,
захоплюються молоді люди у віці від 10 до 18 років. Проте сетеголіками нерідко є
представники старшого покоління. Наприклад, нещодавно проведені в США дослідження
виявили, що більше часу в Інтернеті проводять пенсіонери і домогосподарки, ніж школярі
або студенти.
На сучасному етапі розглядають різні класифікації комп’ютерних ігор. Деякі
автори розподіляють ігри на одиночні (розраховані на гру одного ігрока проти
комп’ютера), стратегії (розраховані на гру кількох людей (зазвичай до 64) по локальній
мережі або Інтернету), стратегії на одному комп’ютері (на сучасних персональних
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комп’ютерах бувають рідко, проте часто зустрічаються на старих і приставках; Hot seat –
гра по черзі на одному комп’ютері; у режимі splitscreen екран поділяється на частини
(зазвичай дві, буває чотири), кожен з гравців грає на своїй частині), стратегії оффлайн-ігри
– деякі жанри (спортивні менеджери, покрокові стратегії і т.п.), масові онлайнові (масові
ігри через Інтернет).
До основних жанрів комп’ютерних ігор відносять шутери, бродилки, стрілялки,
аркади, симулятори, стратегії, квести, рольові ігри та тактичні RPG.
Найбільш широко досліджуваної сферою впливу комп’ютерних ігор на дитину є
виражена агресивність змісту багатьох ігор (І. Бурлаков, К. Бютнер, С. Шапкін). У
теоретичних підходах можна виділити дві суперечливі точки зору – теорія соціального
навчання стверджує, що ігри, які містять моделі агресивної поведінки, впливають на
ворожість дитини, що подібні моделі будуть відтворюватися їм в реальності. Згідно з
психоаналітичними теоріями, навпаки, комп’ютерні ігри дають можливість відреагувати
агресивні імпульси, що витісняються дитиною, висловити почуття гніву, злості, прояв
яких не схвалюється оточуючими. У цьому випадку гра може мати ефект катарсису
(роздвоєння особистості / свідомості), бути засобом «самотерапії» для дитини.
В. Гудімов пропонує ескіз моделі впливу комп’ютерної гри на психіку гравця, при
цьому вказує на наступні важливі властивості комп’ютерної ігрової реальності:
1) оборотність ходу подій; 2) можливість вибрати рівень складності і випливає звідси
передбачуваність гри; 3) внетілесном (ігрова реальність майже повністю витісняє тілесні
моменти видовищними); 4) заданість ігровій місії (сюжету). Також автор вказує на те, що
гра сама по собі не може стати причиною хворобливої пристрасті, швидше, вона є «тестом
на психічне здоров’я» [5, с. 7].
В нашому дослідженні ми приділили увагу юнацькому віку тому, що саме в цьому
віці набуває широка поширеність ігор та перетворення їх в основну форму дозвілля.
Респондентами виступили 61 студент 2-4 курсів факультету української філології і
соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету.
За результатами «Авторської анети, спрямованої на вивчення залежності
комп’ютерних ігор» виявлено, що 84% (51 особа) респондентів захоплюється
комп’ютерними іграми, що становить достатньо високий відсоток. До двух годин на день
грає 71% (36 осіб) студентів. Проте більше аніж дві години захоплюється 29%
респондентів, а саме 15 осіб. Отже, у близько 30 % досліджуваних є певний ризик
переходу в стан виразної комп’ютерної залежності, що може негативно позначитися на
стані їх психічного і фізичного здоров’я. Серед найбільш поширених ігор слід відзначити
Call Duty, World of Tanks, GTA, Dota Allstars та Minecraft. Основна спрямованість
більшості цих ігор – це усунення потенційного противника із застосуванням елементів
насильства. Цікавим виявилося те, що в Shooters (стрілялки) грають як хлопчики (69%),
так і дівчатка (31%).
Якісний аналіз результатів дослідження за Авторською анкетою виявив, що на
питання про наслідування героям комп’ютерних ігор, 66% респондентів від числа
граючих відповіли негативно, але 18% від загального числа, тих кто грає, відповіли
позитивно, що не може не викликати занепокоєння, враховуючи, що багато хто з хлопців
грають в ігри, пов’язані з насильством. Саме дана група студентів, на наш погляд,
заслуговує особливу увагу, тому що це є сигналом про необхідність проведення
психологічних консультацій в студентському середовищі про ступінь негативного впливу
комп′ютерних ігор, пов’язаних з насильством, на їх психіку.
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Для встановлення взаємозв’язку між агресивними проявами та зацікавленістю
комп′ютерними іграми нами була також розроблена авторська анкета, яка спрямована на
вивчення схильності респондентів до агресивної поведінки.
Отже, за результатами дослідження було визначено, що 51% студентів (31 особа)
мають схильність до агресивних проявів. Слід зазначити, що серед них 45% (14 осіб) від їх
загальної кількості – це дівчатка. Таким чином, можна відзначити, що сучасне покоління
дівчат, на жаль, практично не поступається хлопцям за ступенем прояву агресивних дій.
Для визначення взаємозв’язку між рівнями агресії і видами комп’ютерних ігор,
обраних респондентами, всі випробувані були поділені на дві групи, а саме, студенти, які
грають і не грають в жорстокі ігри.
Порівняльний аналіз за двома анкетами даних груп студентів виявив наявність
певного рівня агресії в групі студентів, які грають в ігри з елементами насильства і
практично відсутність певного рівня агресії в групі студентів, які грають в добрі ігри.
Серед респондентів, що грають в агресивні комп’ютерні ігри, показник агресивності в
середньому досить високий і в сумі складає 75%.
Таким чином, можна зробити висновок, що комп’ютерні ігри в цілому мають вплив
на психіку людини. Окремо слід зазначити, що результати дослідження дозволяють нам
стверджувати про наявність взаємозв’язку між зацікавленістю комп’ютерними іграми з
елементами насильства і формуванням агресивних проявів в поведінці. Саме тому, в
студентському середовищі важливо проводити психологічну консультативну діяльність,
спрямовану на профілактику формування залежності від комп’ютерних ігор.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМПАТІЙНОСТІ
У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ
Валерія Симбірська
студентка IV курсу факультету української філології і соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Мазоха І.С.
В сучасних умовах, коли швидко змінюються погляди на різні аспекти життя
суспільства, особливого значення набуває перегляд пріоритетів в підготовці юнацтва до
життя і праці. Відповідно, змінюються вимоги до професійної підготовки майбутнього
психолога. Однією з найбільш важливих моральних вимог для психолога, що визначає
гуманізм його професії, є постійна готовність надавати емоційну підримку, уважно
ставитись до будь-якої людини як до індивідуальності.
Виявлення наявності і закономірностей розвитку емпатійних властивостей
студентів-психологів виступає як умова формування професійної приналежності.
Сприйняття і розуміння психологом пацієнтів, клієнтів, класифікація проблем, що
характеризує своєрідність особистості і формується в процесі взаємодії; особливості
професійної ідентифікації із клієнтами, які виявляються у здатності психолога поставити
себе на місце клієнта, побачити проблему його очима, відчути та зрозуміти його стани –
поглиблений аналіз названих питань має не тільки теоретичне, а й велике практичне
значення, і наслідком розв’язання їх повинно стати підвищення професійної
компетентності майбутніх психологів [2].
Проблема емпатії, її місце в системі цінностей, структурі особистості загалом здавна
досліджується в зарубіжній та вітчизняній психології (Р. Бернс, В. Бойко, Т. Гаврилова,
Ю. Гіппенрейтер, Л. Журавльова, І. Коган, І. Кузнєцова, В. Мак-Даугол, К. Роджерс,
Н. Роджерс, О. Саннікова, І. Юсупов).
Традиційне трактування феномену емпатії як розуміння внутрішнього світу іншої
людини і емоційне залучення до його життя (І. М. Юсупов) [5], дає змогу визначити
емпатію не тільки як результат інтеграції елементів пізнавальних і емоційних процесів,
але й як прояв ставлення до іншої людини як до найвищої цінності.
При розгляді емпатії у психологічній літературі описуються різноманітні способи
емоційного реагування однієї людини на переживання іншої: злиття з об’єктом,
ототожнення своїх почуттів з її переживаннями або співчуття в переживаннях іншого при
збереженні незалежних почуттів суб’єкта (М. Шелер, Г. Олпорт, А. Валлон, Я. Скотленд)
Виділяють два види емпатії:
- співпереживання, тобто переживання суб'єктом тих почуттів, які переживає інший, через
ототожнення з ним;
- співчуття, тобто переживання суб'єктом, з приводу почуттів іншого, інших, відмінних
почуттів [3].
Незважаючи на численні роботи, в яких розглядаються певні аспекти емпатії, у
психології поки що не існує комплексних досліджень, емпатія в яких розглядається як
цілісна властивість особистості, в поєднанні її якісних (модальність) і змістовних
показників (емпатійна спрямованість) [4].
Зокрема, одні автори розглядають емпатію як здатність індивіда емоційно
відгукуватися на переживання інших людей. Інші трактують її як розуміння та чуттєвість
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щодо переживань. Деякі дослідники вважають, що емпатія – це перцептивний акт, що
надає можливість усвідомити індивідуальні особливості іншої людини в процесі
спілкування.
Сам термін «емпатія» виник на початку ХХ століття у німецькій естетиці та в ті
часи уособлював схильність спостерігача до ототожнення себе з фізичним об’єктом, який
підлягає спостереженню у зв'язку зі прагненням до переживання прекрасного. В галузі
психології це поняття вперше застосував Т. Ліппс, який розглядав процес вчуттєвості як
специфічний вид пізнання сутності предмета або об’єкта. Вчуттєвість – це емоційне
проникнення в стан іншого, засноване на бажанні винайти в ньому власні переживання.
Щодо структури емпатії, то за В. Бойко виокремлюються раціональний, емоційний
та інтуїтивний компоненти: раціональне виявляється в спостережливості за іншим;всі
психічні процеси спрямовані на іншого; має місце інтенсивна аналітична переробка
інформації про іншого, яка поступає одночасно по різним сенсорним каналам. Емоційне
виражається у співпереживанні;основний засіб –емоційне асоціювання «Я би переживав
на його місці...»); основа – власний емоційний досвід. Інтуїтивне – зводиться до
підсвідомої обробки інформації про людину; основа – несвідоме співставлення отриманої
інформації з минулим досвідом [1].
Таким чином, емпатія – це форма раціонально-емоційно-інтуїтивного відображення
іншої людини, що дозволяє подолати її психологічний захист та осягнути причини й
наслідки прояву її психічних особливостей (властивостей, станів, реакцій).
З метою визначити психологічні особливості емпатійності та її місце у становленні
студентів – майбутніх психологів, нами була використана «Методика для діагностики
рівня емпатійних здібностей (В. В. Бойко)». Ця методика оцінює раціональний,
емоційний, інтуїтивний канали емпатії, а також ідентифікацію в емпатії, проникаючу
здатність до емпатії та настанови, що сприяють емпатії.
Всього в дослідженні брало участь 18 осіб (студентів Ізмаїльського державного
гуманітарного університету у віці від 18 до 20 років).
Результати дослідження показників за методикою діагностики рівня емпатійних
здібностей (В. В. Бойко), виявили, що студенти-психологи мають середній та високий
рівень емпатійності. В таблиці 1 представлені дані за цією методикою.
Раціональний канал емпатії характеризує спрямованість уваги, сприйняття і
мислення на сутність будь-якої іншої людини – на її стан, проблеми, поведінку. За
методикою дослідження В. В. Бойка, високий рівень раціонального каналу емпатії
отримали 28 % досліджуваних, 55%, тобто 10 студентів – психологів, показали середній
рівень розвитку раціонального каналу емпатії, 11% (2 особи) виявили занижений рівень, і
6 % – низький канал емпатії. Емоційний канал емпатії фіксує здатність емпатуючого
входити в емоційний резонанс із тими, хто його оточує – співпереживати. За даними
дослідження по емоційному каналу емпатії 7 досліджуваних, тобто 39%, отримали високі
показники, 50% (9 осіб) – середні показники розвитку, 11%, тобто 2 досліджуваних, –
занижений емоційний канал емпатії.
Таблиця 1. Результати дослідження діагностики рівня емпатійних здібностей
(В. В. Бойко)
Харакерис Високий
Середній
Занижений
Низький
тика емпатії
рівень
рівень
рівень
рівень
К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
К-ть
%
Раціон канал
5
28
10
55
2
11
1
6
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Емоц канал
Інтуїт канал
Установка емпаії
Зданість до емп
Ідентифік емпатії

7
8
5
6
5

39
44
28
33
28

9
8
9
10
11

50
44
50
56
61

2
1
3
2
2

11
6
16
11
11

0
1
1
0
0

0
6
6
0
0

Інтуїтивний канал емпатії свідчить про здатність респондента бачити поведінку
партнерів, діяти в умовах дефіциту початкової інформації про них, спираючись на досвід,
що зберігається у підсвідомості. По інтуїтивному каналу емпатії 8 студентів – із високим
рівнем емпатії, 8 – із середнім, тобто 44%, 6% – із заниженим та 6% – із низьким рівнем
інтуїтивної емпатії.
Установки, які сприяють чи перешкоджають емпатії, а відповідно полегшують чи
утрудняють дію всіх емпатійних каналів. 28 %, тобто 5 досліджуваних, мають високий
рівень розвитку установок, які сприяють розвитку емпатії, 50 %, тобто 9 студентів, – із
середнім рівнем розвитку каналу емпатії, 16 % – із заниженим і 10%, – із низьким рівнем
розвитку установок емпатії.
Проникаюча здатність в емпатії – це важлива комунікативна властивість людини,
що дає змогу створювати атмосферу відвертості, довіри, задушевності. 33% (6
досліджуваних) мають високий рівень проникаючої здатності, які сприяють розвитку
емпатії, 56 %, тобто 10 студентів, – із середнім рівнем розвитку здатності до емпатії, 11%
– із заниженим рівнем розвитку проникаючої здатності до емпатії. Ідентифікація – ще
одна неодмінна умова успішної емпатії. Це уміння зрозуміти іншого на основі
співпереживань, уміння поставити себе на місце партнера. За методикою В. В. Бойка, 28%
(5 досліджуваних) мають високий рівень розвитку ідентифікації, що сприяє розвитку
емпатії, 61% (11 студентів) – з середнім рівнем розвитку ідентифікації емпатії 11% – із
заниженим рівнем розвитку ідентифікації емпатії.
На основі проведеного теоретичного аналізу та емпіричного дослідження ми
з'ясували, що основна кількість опитаних студентів-психологів має середній рівень
емпатії, властивий більшості людей. На нашу думку, у студентів-психологів частка осіб з
високим рівнем емпатії має бути більшою. Адже саме процес співпереживання, вияву
емпатії психологом знаходить емоційний відгук у клієнта, а це сприяє встановленню
більш позитивних стосунків між ними.
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ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНИЙ НЕВРОЗ
Андрій Сопчук
студент І курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.психол.н., доц. Терещук Р. К.
Обсесія, відповідно до Сучасного тлумачного психологічного словника В. Шапар
[2, с. 293], це різновид нав’язливих станів, що виявляються в переживаннях, для появи
яких не потрібні певні ситуації. Обсесія представляє із себе небажані та неприємні стани,
які спричиняють дискомфорт людині. Вона може бути спричинена навіть чимось не
значним. Наприклад, одного разу дівчинка забула почистити зуби і в цей день в її родині
сталося лихо. На основі цього в неї виникає панічний страх щоденно перед не виконанням
цієї процедури. Як і будь-яке захворювання вона може перерости в більш складну та
агресивну форму. Обсесія виявляється також в діях. Її не можна розглядати окремо від
компульсій, що дозволяє використовувати термін обсесивно-компульсивний розлад. Самі
дії спрямовані на подолання обсесивних розладів за допомогою «ритуалів» як:
тупцювання на одному місці, постійний догляд за чистотою рук і тіла в цілому,
повторення певних дій. Хоч суб’єкт розуміє, що це нісенітниця, проте в цей же час він не
може від них відмовитися. Тому що для хворого вони є способом зменшення частоти
обсесій. Невиконання цих дій підвищує тривожність у людини до тих пір, поки вона не
виконає «ритуал».
Актуальність вивчення обсесивно-компульсивного розладу полягає, на мою думку,
в тому, що сьогодні в суспільстві ця хвороба поширюється, так як сучасне життя
супроводжується зростанням кількості стрес-чинників. Як відомо першопричиною усіх
психічних та фізичних хвороб є стреси, які виснажують та пригнічують здоров’я, а саме
приводять до порушень біоритму, імунної, ендокринної, серцево-судинної, травної
системи та до емоційної сфери людини. Постійні та довготривалі стреси обумовлені
серйозною причиною (втрата близької людини, розлучення батьків у дитини) приводять
до нервового розладу, але інколи для виникнення цього захворювання достатньо навіть
незначної стресової ситуації, як невпевненість в вимкненому світлі чи в зачинених дверях.
Тобто в групу ризику потрапляють люди схильні до тривожності, невпевненості, та людей
з слабкою нервовою системою. Американській невропатолог Д. Бірд висловив думку про
те, що ця хвороба характерна для людей, які постійно займаються інтелектуальною
діяльністю і внаслідок якої відбувається перевтома нервової системи, на фоні якої і
розгортається нервозність .
Першим кроком вивчення того чи іншого явища вважається аналіз відповідної
спеціальної літератури. Для кращого розуміння обсесивно-компульсивного розладу
потрібно поглибитися в історію його дослідження. Найбільш глибоко обсесивнокомпульсивні розлади та історія їх вивчення відображені у праці А.М. Свядоща [1]. Автор
відмічає, що першим хто спробував описати це явище був Гіппократ. У IV столітті до н.е.
у своїй праці «Страхи і смуток, існуючі тривалий час» мислитель відніс це явище до
прояву меланхолії. В Середньовіччі цю хворобу пов’язували з Дияволом. Адже тоді вона
спостерігалася як у звичайних людей, так і у священнослужителів. Їх охоплювали, так
звані «богохульні думки», які представляють з себе бажання спрямовані на наругу над
своїми релігійними ідеалами. Тому таких чоловіків вважали одержимими та нечистими
душею, а жінок вважали відьмами. Перші клінічні записи, як вказував А. М. Свядощ
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датуються 1617 роком і їх автором є Ф. Платер. Р. Бартон в своїй праці «Анатомія
меланхолії» назвав ії страхом перед смертю. В ХІХ столітті психіатри сперечалися щодо
того чи є обсесивно-компульсивний розлад розладом інтелекту, волі чи емоцій. В 1827
році більш ширше та точніше обсесивно-компульсивні розлади були відображенні в
працях французького психіатр Жака Домініка Есквірола, який відносив їх до мономаніям,
тобто він їх схарактеризував, як хвороблива захопленість чимось або кимось. На даний
час існує близько десяти офіційно прийнятих теорій, кожна з яких по своєму тлумачить
походження цього захворювання і кожна в свою чергу намагається показати причини
обсесивно-компульсивного розладу в своєму світлі. Сам термін обсесивнокомпульсивний розлад в перше почали використовувати в США. Хоча існують і інші
назви даного явища. Так, А. М. Свядощ використовував термін «невроз», а І. М.
Балинський запропонував російський термін «невроз навязчивого состояния». Невроз
нав’язливих думок представляє із себе різні помисли, образи, уявлення, що час від часу
з’являються у свідомості незалежно від нашої волі. Іноді вони бувають приємними
спогадами, а іноді поганими й навіть жахливими, страхами і переживаннями, спогади,
події та ін. Проте найбільша проблема полягає в тому, що людина не може від них
звільнитися бо вона боїться, що це за собою потягне незворотні наслідки. З. Фрейд в своїй
праці «Нотатки про один випадок неврозу нав'язливості» першим описав можливі
причини зародження, розвитку та перехід в більш складне психологічне явище на
прикладі реальної людини, на основі сексуальної травми чи переживання, які перейшли у
обсесійно- компульсивний розлад. Якщо шляхом психоаналізу повернути зв’язок
обсесивних симптомів пов’язених з цими комплексами,то симптоми зникнуть. А. Адлер,
учень З. Фрейда, вбачав першопричину цього недуга в почутті власної неповноцінності та
прагненням до могутності, на основі чого і утворювався внутрішній конфлікт.
Як було сказано раніше, першопричиною неврозу нав’язливих думок є стреси, але
не менш важливим фактором є фобії. До фобій можна віднести страх перед важливою
подією, як весілля, екзамен, судове засідання, страх за здоров’я рідних або за власне. Це
сприяє формуванню іпохондричного розладу. Навіть при незначних захворюваннях в них
виникає потреба обмеження,як їм здавалося, брудних речей від них самих. Такі люди
постійно зацикленні на стерильності усього оточуючого та навіть до людей. Такі фобії
були присутні у В. Маяковського, М. Джексона і Н. Тесли. Яскравим прикладом у
художній літературі є описання неврозу нав’язливих думок у героя роману «Злочин і
кара» Федора Достоєвського. В голові Родіона Романовича Раскольникова дозріває теорія
злочину: «Тварина я тремтяча або права маю?». Ці слова постійно лунають в голові героя
провокуючи його до вирішальних дій, а саме вбивство. Це явище також називають
феномен «розумової жуйки». Пацієнти розуміють безглуздість подібних роздумів, але не
можуть припинити розмірковувати над цим.
Для запобігання зародження обсесивно-компульсивного розладу коли вже
виявленні перші симптоми потрібно одразу звернутися до спеціаліста. Використовуються
традиційні методики психоаналізу, гіпнозу і вживанням спеціалізованих ліків –
антидепресантів. Проте найважливішими та найдоступнішими є систематизований
відпочинок, терпимість та спокій в подоланні проблеми неможливості виконання ритуалу,
тобто вироблення навичок з самоконтролю та звичайно вести здоровий спосіб життя.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВОВОСТІ УСВІДОМЛЕННОГО
БАТЬКІВСТВА НА НАВЧАЛЬНІ ДОСЯГНЕННЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Альбіна Стоянова
студент ІІІ курсу педагогічний факультет
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковийкерівник – к.психол.н., доц. Гавліцька А.В.
Батьківство є базовою життєвою місією, значною соціально – психологічною
функцією кожної людини. Усвідомлене батьківство – це з найбільш складних та мало
розроблених областей сучасної науки.
Актуальність вивчення його науковці пов’язують із протиріччям між гостротою
демографічних проблем, що виявляються у великій кількості сімей, які розпадаються, у
падінні народжуваності,у зростанні кількості випадків жорстокого ставлення до дитини
(Величко Т., Жаровцева Т., Марченко В.). Поява дитини в сім’ї є серйозним
випробуванням для батьків, але їм необхідно навчитися жити з урахуванням того, що вони
відповідальні за життя і благополуччя маленької людини, яка на початку життя повністю
від них залежить.
Так, Р. Овчарова розглядає феномен батьківства як психологічне явище з
погляду системного підходу:
1) Феномен батьківства є самостійною системою і підсистемою по відношенню до
системи сім’ї;
2)Феномен батьківства можна розглядати на 2-х рівнях:
-як складну комплексну структуру індивіда;
-як надіндивідуальне ціле;
3) Чиники, що впливають на формування батьківства представлені на 3-х рівнях:
 Макрорівень – рівень суспільства;
 Мезорівень – рівень батьківської родини;
 Мікрорівень – рівень власної родини.
Тобто, для розуміння повноти змісту усвідомленого батьківства треба розглядати
його з позиції системного підходу, як самостійну систему.
Також батьківство пов’язане з такими феноменами, як батьківство, материнство,
уявлення про ідеальне батьківство і поняттями готовність, відповідальність.
Схарактеризуємо більш докладно компоненти усвідомленого батьківства.
Науковці довели, що до них відносять: батьківські установки і очікування;
батьківські цінності; батьківське ставлення; батьківські почуття; батьківські позиції;
батьківська відповідальність; стиль сімейного виховання.
Так батьківські установки і очікування: розуміються як установка на спілкування
з дитиною, ставлення до дитини та підтримка;
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Батьківські почуттянасичують батьківськи стосунки, адже турбота батьків
необхідна для підтримки самого життя дитини.
Батьківська любов. Розглядається у деяких аспектах:
По-перше, когнітивний – знання і уявлення про необхідність батьківської любові.
По-друге, емоційний – домінуючий емоційний фон, який супроводжую оцінку образу
дитини, оцінка партнера і себе як одного з батьків.
По-третє, поведінковий – батьківське ставлення до дитини, прояв почуттів в різних
ситуаціях спілкування в родині.
Батьківська позиція. Існує думка про доцільність розрізняти ще й поняття (За
А. Співаковською) «батьківська позиція» – це реальна спрямованість в основі якої лежить
свідома або несвідома оцінка дитини, що виражається в способах і формах взаємодії з
нею.
Має ж сенс розглядати ще й батьківську відповідальність, яка трактується
(зокрема К. Муздибаєвим) як соціальна відповідальність як схильність особистості
дотримуватися в своїй поведінці загальноприйнятих в даному суспільстві соціальних
норм, виконувати ролеві обов’язки і її готовність дати звіт в своїх діях. Важливою сферою
прояву відповідальності є область сімейно-побутових відносин. Це відповідальність у
відносинах між подружжям, відповідальність батьків за виховання дітей, відповідальність
дітей за долі старезних батьків.
Психологи єдині в доцільності у складі усвідомленого батьківства ще й виділяти
педагогічні знання і уміння. Батьки повинні бути психологічно і педагогічно освічені,
тобто їм для виконання батьківських функцій необхідні психологічні і педагогічні знання.
Не менш важливим в означеному психологічному феномені вважається і стиль
сімейного виховання, тобто стиль взаємодії батьків і дитини. Він є
своєріднимз'єднаннямвсіхіншихструктурнихкомпонентівусвідомленогобатьківства.
Традиційно в психологічній літературі виділяють такі стилі сімейного виховання:
авторитарний, демократичний і ліберальний. Найбільш сприятливим для розвитку дитини
є демократичний стиль, який є прийнятним для усвідомленого підходу до батьківства [ 3,
с. 49].
Таким чином, усвідомлене батьківство є складною, динамічною структурою, яка
включає батьківські установки, батьківську відповідальність, педагогічні знання і уміння
батьків, стиль сімейного виховання. Зв’язок компонентів між собою здійснюється через
пересічення їх складових елементів: когнітивного, емоційного і поведінкового аспектів,
які є критеріями реалізації цих компонентів. Сумарним виразом всіх компонентів і
найбільш доступним для зовнішнього спостереження, є стиль сімейного виховання.
Практичні психологи, які працюють із школярами однією з найактуальніших
помилок батьків, які негативно впливають на психологію та навчання дитини вважають,
що батьки бажають швидше виховати в дитині здатності до саморегуляції та
самоконтролю. Читаючи дітям моралі вселяють почуття неповноцінності, дають
інструкції, які вбивають самостійність у дітей. Батьки, які педантично перевіряють
готовність дітей і при цьому дуже драматично відносяться до помилок дуже сильно
порушують психіку дитини, адже вона зі страхом робить все.
Шкільна успішність є важливим критерієм оцінки дитини як особистості з боку
дорослих. У дитини на перших план виходять ті якості, які найбільше турбують його
батьків.
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Батьки також задають вихідний рівень домагань дитини – то, на що вона претендує
у навчальній діяльності і відносинах. Діти з високим рівнем домагань, завищеною
самооцінкою розраховують тільки на успіх.
Діти з низьким рівнем домагань і низькою самооцінкою ні нащо не претендують.
Вони не ставлять перед собою високих цілей, постійно сумніваються у своїх
можливостях.
Особистісною особливістю в цьому віці може стати тривожність, вона набуває
стійкість при постійному невдоволенні навчанням з боку батьків. Той же результат
досягається в ситуації, коли дитина вчиться досить успішно, але батьки очікують
більшого і пред’являють завищені вимоги.
Через наростання тривожності і пов’язаної з нею низької самооцінки знижуються
навчальні досягнення дитини. Дорослі не задоволені падаючої продуктивністю навчальної
роботи дитини і все більше і більше зосереджуються на цих питаннях в спілкуванні з ним,
що посилює емоційний дискомфорт.
Отже, аналіз психологічної сутності усвідомленого батьківства як актуальної
проблеми соціальної роботи дозволив зробити висновок, що «усвідомлене батьківство» –
це сукупність факторів які впливають на формування батьківства, організовані ієрархічно
та представлені декількома рівнями.: макро-, мезо-, мікрорівнем, а також індивідуальним
рівнем конкретної особистості.
Маємо підстави стверджувати, що серйозною причиною неуспішності молодшого
школяра є помилки батьків, а саме: бажання швидше виховати в дитині здатність до
саморегуляції і самоконтролю; читаючи моралі вселяють почуття неповноцінності;
вбивають самостійність, даючи інструкції.
Психологічний супровід сім’ї є одним із найважливіших факторів, які здатні
поліпшити успішність навчання дітей у школі.
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ПРОВІДНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ ДИТИНИ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Мета статті: Окреслення психологічних особливостей характеру дитини
молодшого шкільного віку.
Люди по-різному ставляться до навколишнього світу – до інших людей, до праці,
до самих себе. Специфіка відносин виражається в поведінці, у вчинках людини, тощо.
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Властивості особистості, що виражають відношення людини до дійсності, завжди
утворюють деяке своєрідне поєднання, представляє не суму окремих особливостей даної
людини, а єдине ціле, яке називають характером.
Слово характер в перекладі з грецького означає риса. Характер людини начеб-то
накладає певний відбиток на його поведінку, на взаємозв’язок з іншими людьми, є певною
ознакою особистості.
Характер – це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що
виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поведінці, в його
вчинках. Він являє собою неповторне поєднання психологічних якостей, індивідуальних
особливостей особистості, саме характер дає підставу для судження про те, чи гарна це
людина чи ні.
Загальновизнано, що між поведінкою людини і її характером існує найтісніший
психологічний зв’язок (М. Заболоцький, С. Д. Максименко, В. Селиченко). Виражається
це в тому, що саме в поведінці виявляються особливості характеру людини.
Характер визначає ті якості особистості, які властиві їй завжди. Тому він дає
можливість передбачити, як людина буде поводитися в тих чи інших життєвих ситуаціях.
Характер є індивідуальною особливістю особистості. Немає двох людей, у яких
були б абсолютно однакові характери, але багато чого в характері окремої людини типово
і для групи людей або навіть для цілого суспільства.( О. Киричук)
Як засвідчують вчені ( С. Д. Максименко, В. Селиченко) характер розвивається на
основі провідних ознак темпераменту. Темперамент визначає в характері такі риси, як
врівноваженість чи труднощі входження до нової ситуації, рухливість або інертність
реакції і т.д. Однак темперамент не визначає характер. У людей з однаковими
властивостями темпераменту може бути зовсім різний характер [ 1, c. 20].
Виключно важливу роль у формуванні характеру грає шкільний колектив. У школі
дитина вступає в нові для нього відносини з учителем, у відносини співдружності і
взаємодопомоги з товаришами. У нього розвивається свідомість обов’язку і
відповідальності перед колективом свого класу, школи, почуття товариства, колективізм.
Відтак, характер визначає індивідуальність і своєрідність особистості. Від інших
рис особистості характер відрізняється стійкістю, раннім формуванням. Формування
характеру зумовлюється способом життя людини. Він проявляється в манері поведінки, в
звичках, вчинках, діях і обумовлює усвідомлені вчинки людей відповідно до їх моральноетичних норм, соціальних цінностей, потреб та інтересів.
Отже, з огляду на психологічну природу характеру, маємо стверджувати, що саме
перший клас школи є один із найбільш важких і специфічних періодів у житті дітей .
Прихід малюка в школу призводить до емоційно – стресової ситуації: змінюється його
поведінка,зростає психоемоційне навантаження, він знайомиться з новими людьми, тощо.
Його провідною діяльністю є навчальна [ 2, c. 31].
Авжеж, ми не можемо говорити про те, що в період молодшого шкільного віку
формуються стійкі риси характеру, але передумови для його формування закладаються
саме в цей період. Навчальна діяльність висуває свої вимоги до дитини, розвиваючи у
нього певні організовані форми поведінки, додаючи великі зміни в його діяльність і його
відносини з оточуючими. Дитина цього віку починає усвідомлювати себе як член
колективу. Навчальна діяльність ставить дитину в нові відносини з людьми – з
товаришами, вчителями, батьками.
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У зв’язку з виникненням нової провідної діяльності – учіння – виникають і нові
мотиви, пов’язані з навчальною діяльність: мотиви обов’язку, відповідальності, інтересу.
У процесі навчальної роботи школяра, ускладнення відносин та виховна робота вчителя
створює умови для розвитку в дитини необхідних якостей, які згодом стануть основою
його характеру.
У процесі педагогічної практики в школі ми спостерігали, що характер молодшого
школяра знаходиться на етапі індивідуальної невизначеності. Так, більшість учнів мають
однотипні прояви характеру: життєрадісність, доброзичливість, допитливість і
безпосередність вираження своїх почуттів і відносин. У негативному варіанті
спостерігається примхливість, імпульсивність, упертість.
Важливо підкреслити, що на характер дитини молодшого шкільного віку великий
вплив мають батьки. Він пов’язаний їз звичками поведінки, якістю виконання родинних,
суспільних і трудових обов’язків, тощо. До батьківського впливу поступово приєднуються
виховні дії дитячих колективів, учителів, позакласних установ та інших факторів, проте
він не втрачає своєї важливості та сили впродовж усього життя людини.
Молодші школярі багато в чому ще імпульсивні, і це здебільшого пояснюється
потребою розрядження життєвої енергії. Мета виховання – стримувати природну
імпульсивність дитини і спрямувати її енергію в русло змістовної активності [3].
Діти цього віку – щирі й довірливі, особливо у спілкуванні з батьками, вчителем та
однокласниками. Улюблений учитель є для них незаперечним авторитетом, його
настанови вони з готовністю виконують. На довірливості ґрунтується наслідування
дитиною позитивних літературних і життєвих прикладів, що є доброю основою для
розвитку необхідних рис характеру.
Аналіз наукової літератури засвідчує, що забезпечення правильного розвитку і
виховання характеру молодшого школяра передбачає реалізацію комплексу психологопедагогічних рекомендацій. Найважливіші з них зобов’язані втілювати в життя школи і
сім’ї всі вчителі й вихователі. Батьки повинні чуйно та турботливо ставитися до дітей,
постійно цікавитись їхніми навчальними досягненнями, успіхами у школі та поза нею.
Вчителі повинні формувати у дитини відповідальне ставлення до навчання, суспільнокорисної праці та громадської діяльності.
Отже, кожна дитина має свої особливості характеру. У структурі особистості
характер займає чільне місце. Це пов’язано із впливовістю на пізнавальні процеси дитини
– сприйняття, увагу, уяву, мислення та пам’ять. Характер визначає індивідуальність та
своєрідність особистості. З огляду на це, принципово важливою є психологічна підтримка
дитини: у тому числі в аспекті розвитку позитивних рис її характеру.
Література:
1. Ермалаевая М. Психология развития / М. Ермалаевая. – М. : Знания, 2010. – 376 с.
2. Розін В. М. Детство как культурній и психологический феномен / В. М. Розін //
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АВТОРСЬКИЙ СВІТ
У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОСТОРІ
ДРАМАТУРГІЧНІ ОЗНАКИ В ПОЕТИЦІ
АНГЛО-ШОТЛАНДСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ БАЛАДИ
Ольга Белинська
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.
Вивченню жанру балади присвячено праці багатьох учених. Фундаментальними
працями вважаються дослідження О. Веселовського, В. Жирмунського, М. Сумцова,
А. Пельтцера й ін. За останні роки з’явилася низка фундаментальних наукових праць:
Воронцової Т. І. «Концептуальна картина світу, тексту балади (на матеріалі англійських і
шотландських балад)» (2004) [1] та «Текст балади. Мовна картина світу» (2003) [2];
Дібрової І.А. «До питання теорії і історії жанру англійської народної балади» (1974) [3];
Филимонової О. С. «Особливості вираження категорії часу в англо-шотландських
народних баладах» (2012).
Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю наукового узагальнення
сучасних уявлень щодо походження і сутності жанрових ознак англо-шотландської
середньовічної балади в контексті драматичних чинників художнього твору. Мета статті
полягає у вивченні драматургічних ознак художнього твору в контексті студіювання
жанрової специфіки англійських і шотландських народних балад. Наукова новизна
пов’язана з виокремленням в них суттєвих однак драматичного жанру, пов’язаних з
трагічним і комічним началом. Мета дослідження обумовила вирішення наступних
завдань: проаналізувати драматургічні чинники художнього твору; простудіювати ліроепічні та ліро-драматургічні жанрові риси англо-шотландської середньовічної балади.
Теоретико-методологічна база дослідження становить праці провідних дослідників
англійських і шотландських народних балад. Вивченню жанру балади присвячено праці
багатьох учених: провідними є дослідження Thibaut Purser, Robert Penn Warren,
О. Веселовського, М. Жирмунського, М. Ф. Сумцова, А. Р. Пельтцера, Т. І. Воронцової,
І. А. Дібрової, О. С. Филимонової.
Драматичні елементи художнього твору передбачають певну специфіку і слугують
досягненню драматичного ефекту. Серед основних чинників найважливішим є
фокусування головного героя на досягненні заданих цілей або цілей персонажа в сцені.
Напруженість дії, яка формує в аудиторії очікування певних результатів в сюжеті та
певний захват від розгортання подій. Яскравим прикладом зростаючої напруженості є
таємниці або детективний сюжет, а розвиток напруженості зазвичай представлений
паралельно просуванню сюжету. Ритм і темп виконання драматичної дії формують
емоційний стан і атмосферу драматичного твору. Контраст слугує продуктивності і
зображенню напруги у розгортанні сюжетної лінії. Яскравим прикладом контрасту є
щасливий фінал, якому передували сумні сцени. Створення особливого настрою
досягається за допомогою поєднання кількох драматичних і сценічних елементів, що
працюють в гармонії один з одним. Настрій вистави тісно пов’язаний з повсякденними
почуттями, такими як жалість, гнів, бажання або розчарування. Настрій в драмі може бути
78

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
створений за допомогою звуку, освітлення, руху, установка, ритм, контраст, конфлікти і
багато іншого.
Художній простір також потрактовується як драматичний елемент, ефективне
використання якого сприяє продуктивності драматичної дії. Виконавець може
використовувати різні рівні простору: сидіти, зігнутися, лежати, повзати тощо. Рух є
найважливішим фактором в активному використанні простору. Мова драматичного твору
відрізняється підсиленою емоційністю, слова можуть вигукуватися або співатися. Проте,
мова також може бути невербальною, як-от мова тіла. Звук у сучасній театральній
практиці використовується для створення певної атмосфери або настрою. Використання
символу в драматичному виконанні може бути одним з найпростіших, а також найбільш
складним з усіх методів (наприклад, троянда символізує любов, хрест – християнство
тощо). Символи можуть також бути знайдені у використанні кольору: фіолетовий
зазвичай асоціюється з належністю до королівського роду; червоний з гнівом або
бажанням; чорний зі злом і темрявою; білий з чистотою і невинністю.
Драматичний конфлікт є неодмінною ознакою розвитку творів драматичного жанру.
Конфлікт на сцені може бути словесним, фізичним або невербальним (психологічним). В
основі будь-якого конфлікту покладено одну або кілька криз у розвитку сюжету. Криза є
ключовим моментом драматичної напруженості, що має серйозні наслідки для результату
сюжету.
Англо-шотландська середньовічна балада є результатом колективної народної
творчості XIII-XIV ст. Предметом актуальної наукової дискусії стало питання соціального
середовища, в якому виник жанр балади. Переважна більшість дослідників вважає її
продуктом творчості середньовічних бардів і менестрелів, елементом лицарського роману,
яке проникло в народне середовище. На таких позиціях стоять, наприклад, Ганс Науман,
Вільям Кортхоуп, американський поет і знавець середньовічної поезії Езра Паунд й ін.
Жанр балади є різновидом оповідної, епічної пісні, розповідність і «сюжетність» якої
підкреслюються відсутністю опису зовнішності і переживань героїв, передісторії
конфлікту, авторського ставлення до подій, тобто пояснень і моралізування. Розповідь
відбувається у суворо об'єктивній формі. Дію балади зосереджено на описі одного епізоду,
одного конфлікту. Разом з тим, балада зазвичай має ярко виражений драматичний
характер. У цьому давньому ліро-епічному жанрі конфлікти розгортається у рамках різких
зіткнень, розвинених діалогах, емоційній забарвленості, гострому сюжетному конфлікті.
Композиційний прийом повторення, підсилений градацією, формує дійову динаміку
творів. Зазвичай у баладах активно використовується середньовічна символіка, алегорія,
народні повір’я, які посилюють драматизм оповідної структури.
Поетика середньовічних англо-шотландських балад має виразні драматичні
елементи. Як відомо, зачатки драми сформувалися ще у первісній поезії, в якій органічно
поєднувалися елементи лірики і епосу в органічному зв’язку з музикою та мімічними
рухами. У сучасному літературознавстві принципово розрізнюють епічну пісню як
генетично передуючу баладі, і сюжетну ліричну пісню, активно представлену в народному
фольклорі. Головна відмінність балади від епосу полягає у принципах типізації й образнопоетичних засобах зображення людини. Епос базується на створенні масштабних образів
загальнонародного значення, що продукують появу так званих подорожуючих сюжетів.
На відміну від епосу, жанр балади фокусується не на подіях національного значення, а на
перипетіях приватної долі окремої особистості, зображає трагічне в її житті, індивідуальне
ставлення до зображуваних подій. Підсилена емоційність балад сягає корінням традицій
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ліричної пісні, однак принциповою відмінністю жанру балади є відсутність оцінки подій
автором або героєм, зображення авторського переживання.
Традиційним вважається розподіл англо-шотландських середньовічних балад на
групи, які тематично підкреслюють їх виразне драматичне забарвлення: балади про
прикордонні війни («Битва при Дерхемі» (Durham field), «Битва при Оттерберні» («The
Battle of Otterbourne»), «Битва при Гарло» («The bаttle of Нагlаw»), «Завоювання Франції
королем Генріхом V» (Кing Неnrу the Fifth’s Conquest of Fгаnсе); балади про народних
героїв, головним з яких є Робін-Гуд; фантастичні балади з виразними елементами
чарівної казки і образами кельтського міфологічного пантеону (феї, ельфи, живі мерці
тощо); романтичні балади з фокусом на драматичній долі молодої жінки й нерозділеного
кохання; релігійні балади з інтерпретацією традиційних християнських сюжетів.
Суттєвою ознакою англо-шотландських народних балад є їх драматичність. Однією з
прикметних особливостей баладного стилю є діалог, котрий може відразу вводити читача
у дію. Діалог є суттєвою ознакою театральності дії та сприяє її драматизації. Динамічні
діалоги героїв англо-шотландських балад мають безпосереднє відношення до розгортання
подій, відображають їх і збільшують драматизм оповідної структури.
Іншим виразним драматичним елементом, що застосовується у баладах, є
використання постійних епітетів. Численні повтори відображають посилення дійової
напруги. Драматичний елемент балади також підкреслюється частим застосуванням
рефрену. У старовинних шотландських балад він зазвичай виступає як набір ритмічних
звуків (downe a downe, hay downe, hay downe, «Три ворона»), що осмислено підсумовує
загальний лірико-драматичний настрій твору, виконує медитативну функцію:
There were three rauens sat on a tree,
downe a downe, hay downe, hay downe,
There were three rauens sat on a tree, with a downe,
There were three rauens sat on a tree,
They were as blacke as they might be.
With a downe, derrie, derrie, derrie, downe, downe.
[4, с. 104-105]
Як відомо, основними жанровими різновидами драми є трагедія і комедія. Значна
кількість середньовічних балад Англії та Шотландії містить трагічне і комічне начало.
Драматизації балад сприяє трагічний сюжет. Більшість балад має зловісну
атмосферу, в якій розгортається дія, яка має катастрофічний фінал. Напруження сюжетної
лінії, драматизм діалогів, лірична напруга досягають в них високого рівня. Мотиви
відплати, нерозділеного кохання і ревнощів, тяжких злочинів є домінантними. Типовими є
сцени кривавої помсти, наруги і навіженого стремління до мети. Поруч з ними зображено
й високі ліричні почуття, щасливе розділене кохання. Символіка як типовий драматичний
елемент яскраво заявлена в англійській та шотландській середньовічній баладі як
результат слідування традиціям середньовічної естетики. В них зустрічаються образи
троянди шипшини й інших квітів, що виростають на могилах загиблих коханців, часто
переплітаються між собою.
Ігровий комічний діалог має виразне фарсове забарвлення («Балада про мельника та
її дружину»). Комічні балади широко представлені за змістом і характеризуються
відповідними стилістичними засобами. Вони зачіпають проблеми протистояння різних
соціальних верств, складних психологічних стосунків між людьми, курйозні ситуації в
любовних стосунках («Бродяга», «Син пастуха», «Поїздка на ярмарок»). У низці балад
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надзвичайно сильно представлено сміховий аспект («Король і єпископ», «Два чарівника»
та ін.).
Іншим різновидом є історичні балади, в яких з найбільшим відсотком збережено
ознаки епічної народної творчості, і фантастичні балади, в яких яскраво представлені
чарівні мотиви. В період розквіту баладного жанру в середньовічній Англії та Шотландії
казкові, фантастичні балади не займають якогось виняткового місця, а їх фантастичні
сюжети зазвичай позбавлені драматичного, лиховісного відбитка. Однак, саме
фантастичні балади привернуть до себе увагу європейських романтиків, зокрема
англійських (Кольрідж, Сауті, Скотт), які висунули їх на перший план серед
середньовічної англо-шотландської баладної спадщини розвинули у виразній драматичній
площині.
Література:
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СИМВОЛИЗМ И ПОЭТЫ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
Олена Борисова
магістрантка факультету іноземних мов,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Дзіковська Л.М.
Серебряный век русской литературы – это эпоха, которая простирается между
временем царствования Александра III и семнадцатым годом, то есть примерно 25 лет.
Отрезок времени, равный зрелости поэта.
Мы связываем с Серебряным веком имена таких замечательных поэтов, как Блок,
Белый Анненский, В. Иванов, Бальмонт, Маяковский, Есенин, Мандельштам, Ахматова,
Гумилев, Волошин, Пастернак, Северянин, Брюсов, Цветаева и др.
Сами участники этого российского Ренессанса сознавали, что живут в пору
духовного возрождения. В статьях того периода часто встречались выражения – «новый
трепет», «новая литература», «новое искусство» и даже – «новый человек».
В. Брюсов писал: «Бальмонт, прежде всего – «новый человек», к «новой поэзии он
пришел не через сознательный выбор... Он поставил себе задачу быть выразителем
определенной эстетики». Именно в этом ключе понимал свою эпоху начинающий Георгий
Иванов. Для Анненского главным феноменом этого времени была литература, а ядром в
ней – новая поэзия.
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Вообще-то термин «новая поэзия» весьма спорный. Но в целом все же поэты
Серебряного века своей эстетикой отличались кое в чем от своих предшественников.
Прежде всего, формой, духовной и лексической свободой.
Серебряный век эмигрировал – в Берлин, в Константинополь, в Прагу, Софию,
Белград, Рим, Харбин, Париж. Но в русской диаспоре, несмотря на полную творческую
свободу и обилие талантов, Серебряный век не мог возродиться. Видимо, в человеческой
культуре есть закон, по которому Ренессанс невозможен вне национальной почвы [2,
с. 25-27].
Стихотворение Георгия Иванова «Портрет без сходства» очень точно
характеризует пути и судьбы поэтов серебряного века:
Летний вечер прозрачный и грузный.
Встала радуга коркой арбузной,
Вьется птица – крылатый булыжник...
Так в небо глядел передвижник,
Оптимист я искусства подвижник.
Он был прав. Мы с тобою не правы.
Берегись декадентской отравы:
«Райских звезд», искаженного света.
Упоенья сомнительной славы,
Неизбежной расплаты за это [5, с. 21].
Поэты-символисты несколько раздражали ученых своим «декадансом», но в общем
они вписывались в атмосферу того времени. В основном символисты посещали
«Общество памяти Соловьева». Интересно, что от всех иных религиозных обществ
«соловьевское» отличалось тем, что было как бы внецерковным. Поэты читали стихи,
спорили об эстетике символизма, и религиозные образы часто обсуждались как
поэтические метафоры. О символистах на этих собраниях в своих мемуарах точно сказал
Н. Арсеньев: «...главное, порой вливалась сюда и пряная струя «символического»
организма, буйно-оргиастического, чувственно-возбужденного подхода к религии и
религиозному опыту. Христианство втягивалось в море буйно-оргиастических,
чувственно-гностических переживаний». Как видим, символисты забывали слова апостола
Павла: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую» [4, с. 8-9].
В тогдашней религиозной философии сильно сказывался дух буйного хлыстовства.
Более всего этим духом веяло от произведения Андрея Белого «Серебряный голубь» и
некоторых его стихов. На одном из собраний, как пишет в своих мемуарах Н. Арсеньев,
Андрей Белый стал декламировать стихи: «Смысл – бессмыслицы! Бессмыслица –
смысла!». Разумеется, у христианских философов начиналась от этих заявлений головная
боль. Далее Арсеньев сетует: «Я чувствовал резкое отталкивание от духа оргиазма и от
«символистически» – кликушеских выкриков, от запаха разложения, пряного и
развратного, которым несло из значительной части тогдашней литературы (например
«Алтарь победы» или «Огненного ангела» Брюсова...»).
Для поэтов-символистов религиозно-философские искания не ограничивались
только божественной стороной. Не был христианином и В. Иванов, который своим духом
стремился к «эллинству». Впрочем, под конец жизни он пришел к христианству, но в
поэзии своей все равно не расстался с античными богами.
Музыка в поэзии символистов имела очень важное значение как
метафористическое и в равной степени ритмическое начало. У символистов даже была так
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называемая «музыкальная группа», в которую входили Бальмонт, В. Иванов и
Балтрушайтис. В то же время их единомышленники по символизму Брюсов, Белый и Блок
организовали другую группу – «маломузыкальную». Ясно, что это – их ирония, изыски.
Музыку они все ставили очень высоко в своем творчестве, особенно Бальмонт. Леонид
Сабанеев в своих воспоминаниях писал: «Бальмонт хорошо и глубоко чувствовал музыку
– что далеко не часто встречается особенно среди поэтов».
Поэты-символисты, рассуждая о своем литературном течении и развивая его
теорию, высказывались, таким образом, что музыка в слиянии с жизнью и религией дает
искомый результат – гармоничные стихи, способные выполнять роль некоего мессии.
Как видим, для поэта музыка – это чудо совершенное. Музыка – объединяющая
сердца идея, под музыкой надо понимать не буквальную мелодию, а все, что в природе
гармонирует с человеческой душой. Теперь понятно, почему группа поэтов-символистов
называлась «маломузыкальной». Просто для Блока, Брюсова и Белого объединяющая идея
смещалась в сторону чуть ли не религиозной любви к России. Музыка для них служила
лишь фоном, а не соединяющим звеном.
Повышенное внимание к звуковой форме стиха, необыкновенная музыкальность
стихов поэтов-символистов «музыкальной группы» Бальмонта и В. Иванова дали русской
поэзии целый ряд замечательных стихотворений. У Бальмонта в этой связи отметим –
«Камыши», «Челн томления». у В. Иванова – «Кормчих звезд», «Человек» и многие стихи
на античную тему [3, с. 3-5].
Есть устойчивая поэтическая метафора: «Родина-мать». Совсем иначе образ
Родины является в поэзии А. Блока, поэта-символиста, для которого символ не опускался
до уровня дешевой аллегории, но указывал на иные, высшие реальности, более реальные,
чем те, с которыми мы сталкиваемся повседневно.
Лучше всего это можно пояснить примером из стихотворения «Россия» (цикл
«Родина»):
А ты все та же – лес да поле,
Да плат узорный до бровей...[1, с. 105].
Сначала это как будто земля, страна, пространство – лес да поле. Но тут же, без
перехода, без стремления к олицетворению, к появлению некоего облика завершенного –
плат узорный до бровей. Это женщина – и в то же время страна, это земля – и
возлюбленная, это мать – и жена. Она защищает – и нуждается в защите, она униженная –
и беспробудно распутная, разная – и всегда узнаваемая, светлая жена – и чаровница
ожидающая – и призываемая. Та, которая ждет уходящего, в вечной череде уходов и
возвращений, та, что зыбким обликом своим придает устойчивость бытию, уверенность в
незыблемости среди колеблющейся реальности:
В густой траве пропадешь с головой.
В тихий дом войдешь не стучась...
Обнимет рукой, оплетет косой
И, статная, скажет: «Здравствуй, князь».
Заплачет сердце по чужой стороне,
Запросится в бой — зовет и манит...
Только скажет: «Прощай. Вернись ко мне» –
И опять за травой колокольчик звенит...» [7, с. 35].
Та, что сражается, вместе с витязем (в цикле внутри цикла – «На поле
Куликовом»):
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О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь
И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Та соратница и Заступница:
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече [8, с. 67].
Она – нищая царевна, зачарованная и вольная, она – «разбойная краса», но она же и
чудовищная маска из стихотворения «Русь моя, жизнь моя...»:
Ее образ иногда предстает как образ вполне конкретной женщины. Стихотворение
«На железной дороге» тоже включено в цикл «Родина», но в то же время посвящено
Марии Павловне Ивановой.
И какие бы маски ни пугали поэта, появляясь на любимом лице, чаще всего у него
хватало мужества воззвать к ней же о помощи.
Таким образом, становится понятно, что литературная символика способна тонко
выразить симпатию к герою или личный взгляд на что-то важное. Блок использует ее во
всей полноте, делая ссылки на произведения других писателей или оперируя понятными
без всяких пояснений образами, такими, как цвет, стихия ветра. Творчество Александра
Блока, по праву занимающего свое место в ряду знаменитых символистов
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ГЕНЕЗИС ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ
Олена Вакуленко
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.
Жанр «фентезі» зайняв одні з провідних позицій в літературі минулого століття і до
сьогодні не втрачає актуальності. Він використовується як позначення масової літератури
і кіноіндустрії кінця ХХ – початку ХХI століття. За словником іншомовних слів за
редакцією Н. Г. Комлева (2006 р.) фентезі (англ. fantasy – фантазія) – це літературний
жанр, що виник в першій половині XX століття в англомовній прозі; займає проміжне
положення між науковою фантастикою і казкою, веде свій родовід від народних епосів
європейських країн [3].
У сучасному літературознавстві спостерігається активізація уваги до фентезі як
продуктивного жанру літературного процесу. Цей новітній жанр художньої літератури
став об’єктом наукових інтересів зарубіжних (К. Сміт, А. Сапковський, Т. Савицька,
С. Кошелев, Р. Кабаков, О. Апенко, Є. Жаринов) і вітчизняних дослідників (О. Монахов,
Т. Степновська та ін.). Значне зацікавлення зумовлене плідною творчою діяльністю
митців слова і попитом читача.
Жанр фентезі вийшов за рамки суто літературного явища і реалізується також жанр
живопису, в кінематографі, комп'ютерних і настільних іграх. За даними соціологічних
досліджень, кожна п'ята прочитана сьогодні підлітками книга написана в жанрі фентезі.
Більше того, за обсягом видань та популярністю у рядового читача фентезі залишило
далеко позаду всі інші напрями фантастики. Серед інших літературних жанрів саме
фентезі розвивається найбільш швидко, освоюючи нові території і залучаючи всі більше
читачів. Проте, науковий загал ще не визначився, чи слід виділяти фентезі в самостійний
жанр або вважати його одним із напрямів фантастики.
Актуальність цього дослідження пов’язана зі спробою дослідити загальні тенденції
розвитку жанру фентезі. Мета статті передбачає осмислення генезису жанру фентезі, а її
розкриттю підпорядковані завдання дослідити історію походження жанру, виявити
чинники, що передували його становленню, проаналізувати їх трансформації впродовж
століть.
Жанри наукової фантастики і фентезі розвивалися паралельно, перетинаючись у
деяких естетичних аспектах. Фантастика як генетично споріднений жанр була відома
мистецтву слова з початку формування образного мислення людства, реалізувавшись у
міфотворчості різних народів світу. Фантастичний елемент присутній у будь-якому виді
мистецтва. Міфопоетична складова художньої літератури відбивається у такій парадигмі:
від первісного міфу до чарівної казки, від казки і легенди – до народнопоетичного епосу і
бестіаріїв Середньовіччя, значно актуалізується у фольклорній течії епохи романтизму.
Т. Степновська, говорячи про походження жанру фентезі, стверджує: «Основним
джерелом виникнення фентезі як особливого виду художньої літератури, де вільна гра
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уяви здатна порушити будь-який закон реального світу, ввести будь-яке диво і
чарівництво в якості доданка змісту і форми, є міф і казка… Фентезі моделює світ, який
втрачає казкову обумовленість на рівні екзистенції...» [4]. Іншими словами, казка
трансформується у фентезі тоді, коли вона вбирає в себе побут, елементи реальної
дійсності, набуває реалістичних ознак.
Відомий польський письменник-фантаст та публіцист А. Сапковський джерелом
фентезі вважає міфологію. Невід'ємною складовою формування тексту фентезійної
літератури є епічні саги та історії із «Артурівського циклу», міфологеми й архетипи
кельтських, скандинавських, фінських, слов’янських та інших сказань. Виникненню
жанру фентезі передували: героїчні епоси («Беовульф», «Пісня про Нібелунгів» та ін.);
лицарський роман («Тристан та Ізольда» та ін.); готичний роман («Італієць», «Удольфські
таємниці» А. Редкліф, «Дракула» Б. Стокера й ін.); пригодницький, або авантюрний роман
(«Вершник без голови» М. Ріда, «Шпигун» Ф. Купера й ін.).
У фундаментальному дослідженні К. Сміта з історії фантастичної літератури в
Великобританії витоки фентезі відносяться до кінця XVIII ст. З такою ж думкою
погоджуються й інші дослідники, котрі вважають, що «готика XVIII століття розпалася на
наукову фантастику, фентезі і літературу жахів» [5, с. 124].
Першим твором справжньої, звичної нам фентезі став «Століття Дракона» Роберта
Говарда. Так почалася перша хвиля фентезі. Вагомим етапом на шляху становлення жанру
стала творчість британського письменника, професора Оксфордського університету
Дж. Р. Толкіна, зокрема поява книги «Хоббіт, або Туди і назад» (1937). Але справжня
слава до нього прийшла в 1954 р., коли побачила світ його знаменита фентезійна епопея
«Володар Кілець», де органічно поєднуються оригінальна міфологічна система й
авторський погляд на сучасність. Дж. Р. Р. Толкієн став письменником, відомим у всьому
світі, завоював незліченну кількість шанувальників і започаткував серію літературних
наслідувань, давши сильніший поштовх новій хвилі фентезі [1]. Варіацією жанру фентезі з
ознаками готичного роману можна вважати знамениті романи Дж. Роулінг про Гаррі
Поттера. Останнім, не меншим за популярність Толкієна, став цикл фентезійних романів
американського письменника Джорджа Р. Р. Мартіна «Гра престолів» (A Game of
Thrones), екранізація яких не поступається касовим зборам своїх попередників.
Таким чином, ми доходимо висновків, що мотивна структура фентезійної
літератури сягає корінням міфології, фольклору, середньовічних епосів та бестіаріїв
(історій про фантастичних тварин і духів), готичного, авантюрного, лицарського романів,
«фейн казки» (fairy tales). Такий широкий діапазо засвідчує присутність у цьому жанрі
двох вельми суперечливих крайнощів. З одного боку, фентезі – жанр казковий, і
походженням своїм зобов’язаний саме міфологічної (більш ранній) і казкової (більш
пізньої) традиції. З іншого – типовий роман-фентезі багато взяв і від лицарської, готичної
і пригодницької прози. Внаслідок цього, одні дослідники ставлять на чолі своїх есе
міфопоетичну складу жанру, а інші – романтико-пригодницький компонент [2].
Аналіз генезису жанру фентезі засвідчив, що поєднання міфопоетичних традицій у
формування його основи (фольклор, міфологія, героїчні епоси, лицарські, готичні,
пригодницькі романи), що сягають корінням історії та культури давньої східної
цивілізації, античності й середньовіччя, має на меті відродження архаїки, моделей
архетипового мислення і міфопоетики на противагу сучасному прагматизму і наукового
прогресу.
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СМІХОВА КУЛЬТУРА: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
Сергій Грох
магістрант факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Савоськіна Т.О.
Значимість для мистецтва сміху важко переоцінити. Сміх як грань свідомості та
поведінки людини є виразом життєрадісності, душевної веселості, життєвих сил та енергії.
Але сміх – це і форма викриття зла: засудження типів особистості або тієї чи іншої моделі
соціуму. У цьому сенсі сміхова культура не тільки описує сучасне йому суспільство, але й
дає йому моральну оцінку, важливу для розуміння сутності культури в цілому. Актуальне
поле сміхової культури багато в чому обумовлено його поза часовістю: сміх зберігає
якійсь споконвічні вічно людські ідеали.
Ціль даної статті – осмислити зміст поняття «сміхова культура» з опорою на праці
провідних літературознавців.
На ранніх етапах історії людства сміх переважно визначав настрій масових свят. У
фундаментальному дослідженні М. М. Бахтіна «Творчість Франсуа Рабле та народна
культура Середньовіччя та Ренесансу» карнавальний сміх репрезентований як основна
риса народної культури країн Західної Європи. Вчений розкриває глибоку своєрідність
народної сміхової культури. Характеризуючи категорію сміху, він виокремлює такі його
властивості, як всенародність, що виявляється в атмосферу загального єднання,
універсальність з акцентом на думки про «вічне вмирання та відродження», та
амбівалентність, яка інтерпретується дослідником як єдність затвердження невичерпних
сил народу та заперечення всього офіційного. Бахтін розрізняє три основні форми
сміхової культури:
1. Різні жанри та форми та фамільярно-майданової мови (клятва, лайки, народні
блазони та ін.).
2. Обрядово-видовищні форми. Під час яких відбувається карнавальні святкування,
різноманітні сміхові майданні дійства та ін.;
3. Різні словесні сміхові твори: письмові і усні, на латинській та на народній мовах;
Вказані види форм тісно взаємопов’язані, переплітаються один з одним та
відображають єдиний сміховий аспект світу. Святкування карнавального типу та сміхові
дійства або обряди в середньовіччі займали величезне місце. Поряд з карнавалами тут
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також побутували особливі «свята віслюка» та «свята дурнів»; також мав місце й
особливий, традиційний «великодній сміх». Майже кожне церковне свято мало свою,
народно-майданну сміхову грань. Сміх супроводжував також побутові і громадянські та
церемонії, незмінними учасниками яких були дурні, пародіювали різноманітні моменти
серйозних церемоній [1, с. 7].
Карнавал не знав розмежування на виконавців та глядачів. Він не знав рампу, тому
що вона зруйнувала б карнавал (як і навпаки: знищення рампи зруйнувало б театральне
видовище). За карнавалом не спостерігають – у ньому живуть, і живуть усі, тому що по
ідеї своїй він всенародний.
Отже, у карнавалі саме життя грає , а гра на якийсь час стає самим життям. У цьому
специфічна природа карнавалу, особливий рід його буття. Карнавал – це друге життя
народу, організована на початку сміху. Це його святкове життя. Бахтін першим у
літературознавстві позначив нову віху у обмірковуванні категорії сміху – це його
святковість. Вчений зазначав важливу особливість народно-святкового сміху: «…цей сміх
направлений на тих, хто сміється. Народ не виключає себе з цілого світу. Він також
незавершений, також, вмираючи, народжується й оновлюється. В цьому – одне з суттєвих
відмінностей народно-святкового сміху від чисто сатиричного сміху нового часу» [1, с. 9].
Різні проблеми сміхової культури знайшли своє відображення у працях
В. Я. Проппа «Проблема комізму та гумору», Ю. Б. Борєва «Комічне», Д. С. Лихачова,
А. М. Панченко, Н. В. Понирко «Сміх в Давній Русі». Якщо Пропп та Борєв зосередили
свою увагу на розробці естетичної категорії комічного, то Лихачов, Панченко та Понирко
об`єктом вивчення обрали сміхову культуру давньоросійської держави. Найбільш
цінними, на наш погляд, представляються судження Лихачова та його співавторів про
руйнівні та творчих засадах сміху. З одного боку, сміх «розкриває» усю несправедливість
та безглуздість існуючих у соціальному світі відношень. Сміх «робить дурним»,
«розкриває», «викриває», «оголює». Він нібито повертає світу його первісну хаотичність.
Але сміх, – справедливо стверджують автори праці «Сміх в Давній русі», має й
творчий початок. Руйнуючи, він будує й дещо своє: світ порушених відносин, світ
безглуздостей, логічно не виправданих відношень, світ свободи від умовностей, а тому в
якійсь мірі бажаний та безтурботний [3, с. 15]. Психологічно сміх знімає з людини
обов`язок вести себе по існуючим у даному суспільстві нормам хоча б на час.
Представники семіотичного вчення сказали б, що сміх створює світ антикультури. Але
світ антикультури протистоїть не всякій культурі, а тільки даній – осміюваній. Тим самим
він готує фундамент для нової культури – більш справедливої. В цьому великий творчий
початок сміхового світу.
З плином історичного часу зростає культурно-художня значимість сміху, який
виходить за рамки масової та ритуалізованої святковості, сміху як невід`ємної частини
повсякденності – приватного життя та індивідуального спілкування людей [5, с. 75].
Таким чином, сміхова культура – колективне явище; по своїй природі вона є
соціокультурним феноменом. Тема сміхового світу багатоаспектна. Перспективи
подальшого дослідження ми побачимо у комплексному аналізі змісту та структури
сміхової культури. У рамках цього аналізу необхідно додатково розглянути такі
компоненти комічного, як гумор, іронія, сатира, пародія, карикатура та ін.
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БЕСІДА ЯК ФОРМА ВИВЧЕННЯ КАЗОК ОСКАРА УАЙЛЬДА
Юлія Донкогло
студентка І курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Бєлоброва Т.А.
Кожний урок включає три головні цілі: освітню, розвиваючу і виховну. На уроках
світової літератури особливе значення має виховна мета. Адже, як стверджує
О. І. Скобельська, «Художнє слово, художні образи служать важливим засобом виховання
особистості, література набуває особливого значення як специфічний предмет розвитку
духовного світу людини» [1, с. 35]. Весь пізнавально-виховний потенціал художнього
твору розкривається на уроці шляхом аналізу літературного твору.
Аналіз літературного твору включає три головні елементи:
a) знання історичного місця твору (епоха, країна, автор, історія створення);
b) просте «людське» читацьке сприйняття твору;
c) аналіз твору, власне його вивчення.
Тобто, читач повинен бачити, чути, розуміти твір у всій складності його ідейної
будови, історичного функціонування та суспільної значимості.
Дискусійним питанням серед літературознавців є класифікація методів аналізу
художнього твору. Наприклад, система класифікації відомого методиста М. І. Кудряшова,
яка мала багато прихильників через врахування особливостей вивчення літератури як
предмета, включає:
• метод творчого читання
• репродуктивний
• евристичний
• дослідницький [2].
За Б. Степанишиним, є три групи методів вивчення літератури:
1. Словесні (лекція з її різновидами, бесіда з її різновидами, проблемні методи,
літературні ігри, переказування, коментування художнього тексту, виразне художнє
читання).
2. Наочні: ілюстрування, програвання, демонстрування.
3. Практичні: планування, тезування, конспектування, бібліографічний пошук,
реферування, інші види самостійної роботи (перекази, твори).
Порівнявши ці системи, можна зробити висновок, що найпоширенішим методом
аналізу твору є евристичний метод, а точніше, його прийом – евристична бесіда.
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Бесіда – найбільш активний метод вивчення літератури. Це живе спілкування
вчителя з учнями шляхом постановки логічно послідовних питань вчителем і відповідей
на них учнями. Бесіда, на думку Б.Степанишина, «звільняє від лабет догматизму, від
звички говорити завчено, ‒ так, як книжка пише; коли на світ народжуються міркування,
не передбачені ні підручником, ні вчителем. Коли ж бесіда переходить у дискусію – це
торжество усієї методики вчителя» [2, с.124].
Найбільш простим і легким жанром літератури для сприйняття людини будь-якого
віку є казка. Казка ‒ один з основних жанрів усної народної творчості, епічний, переважно
прозаїчний твір чарівного, авантюрного чи побутового характеру усного походження з
настановою на вигадку. Чимало авторів збирали традиційні казки чи створювали нові на
основі традиційних. Звідси казки розподіляють на народні та авторські. Серед
письменників-казкарів слід згадати Шарля Перро (Франція), братів Грімм (Німеччина),
Івана Франка (Україна) та ін. Функціональна палітра казки надзвичайно розмаїта: її
естетичні функції доповнюються і взаємопереплітаються з пізнавальними, моральноетичними, соціально-виховними, розважальними та ін.
Серед авторських казок чільне місце посідають казки видатного англійського
поета, драматурга, письменника, естета Оскара Уайльда. Газети називали його кращим із
сучасних драматургів, відзначаючи оригінальність, досконалість стилю. Його п’єси
відрізняються гостротою думки і витонченістю стилю. Ставши батьком двох синів – Сиріл
і Вівіан, Уайльд відкриває для свого пера новий жанр – казку. Свої казки він з часом видав
двома збірками – «Щасливий принц ті інші казки», 1888р. (в цю збірку ввійшли казки
«Щасливий принц», «Соловей і троянда», «Егоїстичний велетень», «Відданий друг»,
«Чудова ракета») та збірка «Гранатовий будиночок», 1891р. У той час, як казки Уайльда
наповнені зовнішніми конкретними деталями (образи персонажів казок, описи пейзажів),
відбувається і вміле проникнення вглиб зображуваних явищ. Яскравим прикладом цього є
казка «Щасливий принц». О.Уайльд описує монумент Щасливого принца конкретними
декоративними деталями (статуя вкрита шматочками золота, сапфіри замість очей, рубін
на руків’ї шпаги). Справжній сенс цього опису в казці – показати недоречність краси та
вишуканості на тлі знедоленості та убогості. У казках простежується упередженість
письменника у тому, що не існує зовнішньої краси без внутрішньої та злість, бездушність,
духовна обмеженість позбавляють усілякої цінності навіть найбільш привабливі зовнішні
прояви. За виховним потенціалом досліджувані твори О.Уайльда подібні до жанру притчі.
Їх відрізняють витонченість, поетика, символізм – фантазія, що переплітається з
реальністю.
Вищою цінністю своїх казок О.Уайльд проголосив творчий, артистичний початок.
За шкільною програмою в школі учні вивчають казку «Хлопчик-зірка» О.Уайльда.
На цей матеріал відводиться 2 години. На цих уроках учні ознайомлюються з біографією
та казковою творчістю письменника, історією створення збірки казок «Гранатовий
будиночок», до якої відноситься казка «Хлопчик-зірка», з поняттями «символізм»,
«художня деталь». Також обов’язково робиться аналіз казки як епічного твору.
Наведемо деякі приклади застосування методу бесіди у контексті вищевказаних
уроків.
1.
Символізм назви казки.
- Сьогодні ми познайомимось із казкою «Хлопчик-зірка». Як ви гадаєте, про йтиме
мова у казці? (Здогадки учнів)
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- Зараз ми прочитаємо цю казку і ви скажете, чому автор дібрав саме таку назву.
(Тому що хлопчик з’вився від зірки)
- А які ви знаєте ще значення слова «зірка»? (Відома людина)
- О.Уайльд у своїй казці під словом «зірка» мав на увазі холодну красу.
- За сюжетом казки поясніть, чому краса хлопчика холодна. (Хлопчик ззовні
привабливий, а в душі – холодний, тобто злий).
2.
Художні деталі казки.
- Що у казці ще холодне? (Природа, тому що зимова пора року, серце жінки
дроворуба, тому що вона спочатку проявила черствість до хлопчика)
- Який зв’язок між образом головного героя і названими нами деталями з казки?
(Хлопчик злий і з’явився у люті морози, до нього спочатку проявили безсердечність)
- Тобто, автор з самого початку підводить нас до того, що головна риса хлопчика –
злість.
Таким чином, застосування бесіди під час вивчення казок О.Уайльда дає змогу
вчителю донести до учнів необхідну інформацію за відносно короткий проміжок часу, при
цьому стимулюючи мислення учнів, уяву, розумову ініціативу. Так як провідну роль
відіграє вчитель, у разі потреби він може вдало побудованими запитаннями повертати
учнів у задане русло, якщо їх судження або висновки виявились хибними. Варто
пам’ятати, що бесіда – це метод навчання, у процесі якого використовують різноманітні
прийоми та здійснюють необхідні, згідно з планом уроку, форми роботи. Неперервний
зворотній зв’язок підвищує ефективність навчального процесу і дає змогу обом його
сторонам постійно бути активними. Особливо це стосується уроків вивчення казок
О.Уальда, де вчителю необхідно за такий короткий час відкрити учням всю
багатогранність, красу та оригінальність запропонованих казок.
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ЕСТЕТИЧНІ ПОШУКИ ГЕНРІ ЛОГФЕЛЛО
В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
Наталя Карабаджак
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.
Формування американського романтизму як ідейного і художнього напряму в
американській літературі й культурі кінця XVIII століття – першої половини XIX століття,
припало на період становлення Сполучених Штатів Америки як суверенної країни. Своїм
корінням він генетично сягає естетичних засад європейського романтизму, оскільки в цей
період американська література перебувала у періоді становлення і переважала орієнтація
письменників на цінності «Старого світу». Відтак можна говорити про єдину естетичну
основу та спільні історичні передумови, серед яких: інтерес до духовного світу людини;
переконання у романтичного двосвітовості (протиставлення реаліям неідеального
реального світу художній простір фантазії митця); захоплення фольклором – однієї з форм
відображення рішучої незгоди проти діляцтва буденного буржуазного життя, оспівування
європейської давнини, цінностей давнього культурного життя.
Актуальність зазначеної теми полягає у необхідності з’ясування естетичних
домінант художнього простору Г. Лонгфелло в контексті американського романтизму як
національного варіанту цієї культурної течії. Мета статті полягає у характеристиці
естетичних шукань Г. Логфелло. Розкриттю мети підпорядковано низку завдань,
пов’язаних з аналізом хронологічних рамок американського романтизму; ролі й місці в ній
індіанської тематики як національного варіанту «давнини» своєї країни; зв'язок творчості
Г. Лонгфелло з європейськими поетами-романтиками і розкриття художніх особливостей
його творчості.
У хронології американського романтизму існують деякі розбіжності з
європейським літературним рухом. В американській літературі романтичний напрям
склався в 20-30 роках XIX ст. і зберігав панівні естетичні позиції аж до завершення
Громадянської війни між Північчю і Півднем. У процесі розвитку американського
романтизму простежуються три періоди.
1. Ранній американський романтизм (1820-1830-ті роки). До найвідоміших
письменників цього періоді слід віднести В. Ірвінга, У. К. Брайента, Д. Ф. Купера,
Д. П. Кеннеді та ін. Ці письменники змогли надати американській літературі
міжнародного визнання. На цьому етапі відчувається активна взаємодія між європейським
і американським романтизмом. Йде посилений пошук національних традицій,
окреслюються ключові теми і проблематика (боротьба за свободу, освоєння материка,
життя індіанців й ін.).
2. Зрілий американський романтизм (1840-1850-ті роки). Цей період пов’язаний з
творчістю Е. А. По, Н. Готорна, Г. У. Лонгфелло, Г. Мелвілла. Більшість письменників
глибоко невдоволені перебігом подій в країні. У Сполучених Штатах продовжується
безжалісне знищення корінного населення – індіанців. Росте прірва між дійсністю і
романтичним ідеалом.
3. Пізній американський романтизм (1860-ті роки). Цей етап вважається кризовим в
романтизмі Америки, адже романтизм вже не може змалювати сучасну дійсність.
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Для американського романтизму наскрізною стала тема життя індіанців. Заслугою
письменників-романтиків був відвертий інтерес і щира повага до індіанського народу,
його своєрідного світовідчуття, культури, фольклору.
Слідом за Джеймсом Купером життя і звичаї індіанців вивчав і художньо
осмислював чудовий американський поет і вчений Генрі Уодсуорт Лонгфелло (18071882), видатний поет-романтик, учений-філолог, талановитий перекладач європейських
поетів. Він став національним поетом Америки. Його «Вірші про рабство», «Пісня про
Гайавату» відомі всьому світу.
Лонгфелло-романтик формувався під впливом національної та європейської
філософії і культури. Лонгфелло глибоко цікавила європейська культура (Франції, Італії,
Іспанії, Німеччини, Швеції), і він успішно виконав високу місію посередника між старими
європейськими культурами і народжєнням американської. Він перекладав твори з
італійської (Данте, «Божественна комедія»), з іспанської (Лопе де Вега, Хорхе Манрике), з
німецької (Уланд, Гейне).
Романтична творчість Лонгфелло представляє собою всебічну картину життя
країни. Як справжній поет-гуманіст, він усе своє життя боровся за мир і щастя всіх людей
на землі, з любов’ю писав про звичайних людей Америки і про свою рідну країну.
Як лірик, Лонгфелло примикає до напрямку в романтичній поезії, представленому
Вордсвортом і Кітсом. Американська критика вважає його співаком новоанглійського
пуританства. Уже ранні вірші принесли молодому поетові деяку популярність. З 1830-х
років поезія Лонгфелло стає популярною. У своїх творах він оспівував боротьбу і працю,
віру в життя. Деякі з його віршів, наприклад «Стріла і пісня», стали хрестоматійними.
У 1842 р. вийшли у світ його «Вірші про рабство», добре відомі в перекладі М. Л.
Михайлова (російською), надруковані в журналі «Современник». Сповнені гуманістичним
жалем до пригноблених, «Вірші про рабство» містили в собі антикріпосницький сенс.
Поет змальовує моторошні картини жахливого життя і праці рабів. Перевезення
невільників у трюмах, продаж рабів на ринках, нелюдська праця на плантаціях,
страждання та катування людей – ось про що згадує Лонгфелло в своїх «Віршах про
рабство».
Але справді національним поетом Лонгфелло стає тоді, коли з’являються його
знамениті поеми, і перш за все «Пісня про Гайавату» (1855). У ній Лонгфелло звернувся
до фольклору північноамериканських індіанців, інтенсивне вивчення якого в той час вже
почалося. Фердинанд Фрейліграт в передмові до свого перекладу «Пісні про Гайавату»
відзначав, що Лонгфелло відкрив американцям Америку в поезії, «перший створив чисто
американську поему, і вона повинна зайняти видатне місце в Пантеоні всесвітньої
літератури» [7, с. 5].
«Гайавата» є надзвичайно своєрідним і самобутнім поетичним твором Лонгфелло,
вона надає цілковите уявлення про особливості його творчості. Вона створена на основі
пам'яток індіанського фольклору. Генрі Лонгфелло зібрав і майстерно опрацював значну
кількість пісень і легенд північноамериканських індіанців, що оповідають про життя і
героїчні вчинки народного героя – Гайавати:
Гайавата невпинно бореться за щастя та добробут своїх людей:
Багато думав він про благо
Всіх племен і всіх народів [8, с. 19].
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«Піснь про Гайавату» містить у собі найкращі якості душі і таланту її автора.
Лонгфелло усе своє життя віддав служінню прекрасному та піднесенному. Він закликав
людей до миру, любові та братерства, до праці на користь ближнього.
У Гайаваті підкреслюється головне – не жорстокість і хитрість, а щонайперше
гідність, винахідливість, сміливість, серйозність, ніжність. Образ Гайавати досі
залишається найкращим і неперевершеним прикладом індіанця в світовій літературі.
Дослідники вважають, що «поема – найяскравіший в світовій літературі зразок
романтичного трактування епосу» [1, с. 15] .
Переклад поеми, зроблений І. А. Буніним, увійшов до золотого фонду російського
класичного перекладу. Перший український переклад твору належить О. Олесю. У різні
часи працювали над перекладом також і О. Пчілка, П. Грабовський, П. Мирний, М. Зеров.
Творчість американського поета, зокрема поему «Пісня про Гайавату» високо цінував
Микола Хвильовий (згадував про цей твір у романі «Вальдшнепи»). Поетичні рядки і
строфи «Пісні про Гайавату» ще довго будуть доставляти читачам естетичну насолоду.
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НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ОБ’ЄКТ ЕСТЕТИЧНОЇ РЕЦЕПЦІЇ
Надія Осмокеску
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т. С.
Поняття «ідея» є органічною складовою культурної та соціальної рефлексії
людства, оскільки виконує функцію базового елементу для опису безпосереднього буття.
Значний внесок в осмислення сутності цього поняття внесли античні філософи: Платон
обґрунтував розуміння ідеї як Творця в контексті ідеологеми «світ ідей і світ тіней»
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(«Держава», «Печера»); Демокріт визначив її як неподільну частку − атом. Німецький
філософ Г. Ф. Х. Гегель стверджував, що ідея є творцем усіх речей та їх головною
сутністю [8, с. 27]. Система ідей про те, яка поставлена мета, якими шляхами і засобами
вона буде досягнута, формує основу національної ідеології кожного народу. Таким чином,
історія людства виглядає як безперервний процес, що складається з виникнення, розвитку,
взаємодії та загибелі ідей та ідеологій.
Актуальність статті визначається тим, що у сучасній гуманітаристиці будь-яка
теорія або вчення складається з комплексу систематизованих ідей, адже саме ідея
становить основу світогляду, певної віри й комплексу переконань. Вивчення історії
розвитку ідейних процесів, усвідомлення їх сутності та змісту сьогодні є найважливішою
необхідністю.
Метою статті є необхідність висвітлити основні особливості формування та
розвитку національної ідеї в контексті художньої творчості. Для досягнення мети треба
виконати такі завдання: дати визначення поняттю «національна ідея», визначити роль
національної ідеї у формуванні ідейно-художньої концепції в літературі, викрити
взаємозв’язок літератури та національної ідеї.
У філософському словнику під редакцією В. Кемерова міститься таке визначення:
«Національна ідея − це систематизоване узагальнення національної самосвідомості в її
бутті, представлене найчастіше у формі соціально-філософських або суспільнополітичних текстів, художніх творів» [5, с. 112]. Розглядаючи питання національної ідеї,
академік В. Соловйов сформулював наступну ідеологему: «Ідея нації є не те, що вона
думає про себе в часі, але те, що Бог думає про неї у вічності» [7, с. 176]. В. Соловйов
підкреслює важливість передання національної ідеї через витвори мистецтва та художню
літературу, які є найбільш чистим, автентичним способом збереження смислів.
Синтез національної ідеї і культури є основним ціннісно-смисловим спектром її
проявлення. Осмислення, формування, втілення національної ідеї є прерогативою
літератури. За М. Бахтіним, художній твір − це завжди змістовне зрушення в розумінні
національної ідеї, адже він емоційно впливає на реципієнта [3, с. 56]. Можна назвати
історію літератури історією «кристалізації національної ідеї». Національна ідея в
літературі − це форма вираження духовності, яка визначає ідейно-художній рівень творів,
поетику, впливає на формування жанрів.
Якщо прослідкувати історію розвитку національної ідеї, ми знайдемо сліди її
художнього втілення ще за часів античності. Октавіан Август започаткував нову форму
суспільного устрою − «принципат», ідея якого ґрунтувалася не на сенатському декреті, а
на громадській думці. Його діяльність заклала основи «золотого століття» давньоримської
літератури, який позначився естетичними здобутками класиків Вергілія, Горація й Овідія.
Найвидатнішим твором Вергілія вважається епічна поема «Енеїда». Замовником поеми
був сам Август, тому завданням митця було прославляти рід Юліїв. Однак, за думкою
дослідника М. Альбрехта, поет вийшов далеко за рамки суто «пропагандистських»
завдань, адже істинним предметом «Енеїди» стало не прославляння Октавіана, а
специфічна місія цілого етносу. Правління Августа, яким би видатним принцепсом він не
став, залишилося лише моментом людської історії на фоні творіння Вергілія, яке стало
надбанням вічності. Вдалий вибір ідеологічного оформлення принципату перешкодив
утворенню зазору між політикою уряду і громадською думкою [1, с. 116].
За думкою П. Кононенка, основними чинниками, що впливають на становлення
загальних ідей народу і формування національної єдності, стали релігія та мова [6, с. 85].
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Виразним підтвердженням цієї тези є епоха Середньовіччя, яка маніфестує релігійну
ідеологію як основу державності. Епічна поема «Пісня про Роланда» відноситься до
видатних пам’ятників французького героїчного епосу. В її основу покладено події у
період між VIII-IX століттями, коли між французами і арабами йшла боротьба. Аналіз
релігійно-національної ідеї в «Пісні про Роланда» засвідчив, що похід перетворився в
священну тріумфальну війну за праве діло християнства, а баски − в «поганих сарацинів».
Причини подібних метаморфоз полягають у бажанні автора надати твору глибокий
ідейний зміст, донести до читача важливі ідеї свого часу.
Мова, якою користується митець в своїх творах є потужним ідеологічним та
культурним інструментом, наголошує П. Кононенко [6, с. 85]. Прикладом набуття етносом
національної свідомості завдяки художньому слову, може служити ідейний переворот в
італійському суспільстві на зорі Відродження. Данте Алігієрі, який народився повністю в
латинізованому світі, став першим італо-національним поетом і мислителем.
Використання «вульгарного», «простого» та «низького» тосканського діалекту Данте
пояснив у трикнижжі «Про мови»: «Якщо ми хочемо бути справжніми митцями, − пише
він, − то маємо стати народними, а щоб стати народними − мусимо передавати буття і
свідомість свого племені, а це означає − народною мовою. Народною ж є мова, яку
вбираємо з молоком матері» [2, с. 43]. Час, у який жив Данте, був часом найбільшого
національного приниження Італії і, водночас, безпосереднім передоднем Відродження,
епохою «Проторенесансу». Саме тоді формувалися нові погляди на світ, народжувалися
нові ідеї, пробуджувалась національна свідомість. Митець зробив титанічний внесок в
процес консолідації Італії та становлення італійської мови.
Ідеї гуманізму знайшли своє втілення в національній самосвідомості французького
народу. Соціально-історичними передумовами ренесансного розквіту культури у Франції
стали: перемога в Столітній війні, розвиток держави, італійські походи відкрили Франції
культуру Італії. Відбувся підйом творчої енергії нації, розвиток світської освіти, різних
сфер мистецтва. Національним глашатаєм епохи став Франсуа Рабле і його твір
«Гаргантюа і Пантагрюель». Карнавальний світ роману мав в основі пародійність як
основний принцип зображення, гротеск, іронію та мовленнєву гру.
В Англії було засновано Оксфордський гурток гуманістів. Однак, в надрах
гуманізму виникли і більш радикальні вчення. Автором одного з них з'явився Томас Мор
− видатний англійський гуманіст XVI століття. Він започаткував жанр утопії в
європейській літературі. Його «Утопія» − це критика існуючих соціальних порядків,
картини суспільного устрою, що відповідає ідеальному стану особистості.
Виразником національної ідеї Шотландії був Роберт Бернс. Він став національним
героєм, його поезія – національним символом, що об’єднав навколо себе всі суспільні
прошарки Шотландії. Країна поета на той час була під натиском Англії, всі суспільні
сфери зазнали вплив, мова втратила статус державної. У віршах Бернса звучить
шотландський діалект; багато з них написані на мотиви народних пісень і самі стали
піснями, які й сьогодні співає Шотландія.
З наступом віку Просвітництва, настав вік розуму, вік філософів. Мислителі епохи
підносили естетичні принципи класицизму, віру в розумні и природні якості людини,
усвідомлення необхідності виховувати и просвіщати маси. За думкою дослідника
Д. Рікуператі відбулося зближення літератури з філософією та публіцистикою,
підвищення значущості літератури в суспільстві. Ціла низка діячів, «французьких
енциклопедистів» (Д. Дідро, Гельвецій, Гольбах, д’Аламбер, Жан-Жак Руссо)
96

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
проголосили нові національні ідеї Франції, розпочали виховання громадянських чеснот і
оспівування радостей повсякденного існування [9, с. 29]. Вольтер став центральною
фігурою свого часу, він мав величезну літературну спадщину і колосальний вплив на уми.
Іронічне переосмислення філософських догм і соціальних стереотипів свого часу в циклі
«Філософські повісті».
В Німеччині формується рух «Буря та натиск», в якому маніфестуються ідеї
протесту проти відсталих німецьких підвалин, лунають заклики виборювати самобутню
національну культуру. Членами руху були такі видатні письменники як І. Гете та
Ф. Шиллер.
За М. Єрмоловою, XIX століття стає золотою добою світової літератури. Проте
глобалізаційні процеси вже досягли такої сили, що став відчуватися брак глобального
управління. Наприкінці періоду починають формуватись нові імперії (США, Німеччина,
Японія), які вступають у боротьбу зі старими. На фоні історичних подій, ідея національної
ідентичності постає гостро в літературі. Відкриття в психоаналітиці акцентували увагу
суспільства на пихологізмі окремої особистості, наділили героїв специфічними рисами, а
національні ідеї окремих країн почали поступатися ідеям всесвітньо-історичного
розвитку. Виникають нові літературні напрямки реалізму та романтизму. До романтизму
звертаються письменники, виражаючи ідеї національно-визвольних процесів того часу
(Італійське Рісорджименто, аболіціоністська література США, письменники Центральної і
Південно-Східної Європи) [4, с. 46].
Економічні та політичні потрясіння Європи в першій половині ХХ століття
привели до виникнення тоталітарних ідеологій декількох типів. Це значно вплинуло на
літературні процеси та на проблему національної ідентифікації. В умовах радянського
тоталітаризму впродовж багатьох десятиліть у літературознавстві панував погляд, згідно з
яким у світовому художньому письменстві найбільш важливими та знаковими були митці,
що поділяли соціалістичні переконання. Західноєвропейська та американська літератури
розвивались під знаком кризи культури і моральних засад західного суспільства.
Ідеальний народний герой поступився місцем «антигерою» психологічної прози.
Проблема національної ідеї набула широкого діапазону втілення в художній
літературі впродовж ХІХ та ХХ століть через активну позицію письменників, їх критичне
сприйняття суспільних процесів, трагічні події та швидкий технічний розвиток світу,
літератури. Формат статті не дозволяє ґрунтовно висвітлити проблеми естетичної рецепції
національної ідеї цього періоду.
Таким чином, національна ідея ще з часів первинної етнічної самоідентифікації
стає об’єктом естетично-художнього зображення, з одного боку, впливаючи на
формування жанрово-стилістичного процесу світової літератури, а з іншого – є наслідком
цих літературних процесів.
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ПІДГРУПИ ПОКОЛІННЯ 1990-х РОКІВ
У РОМАНІ Д. КОУПЛЕНДА «ПОКОЛІННЯ Х»
Антон Портяний
магістрант факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – д.філол.н., проф. Шевчук Т.С.
У вітчизняному літературознавстві немає комплексних досліджень творчості
канадського письменника Дугласа Коупленда, одного з найяскравіших і самобутніх
представників сучасної англомовної прози. Його романи є класичними зразками
постмодерністської літератури і відрізняються концептуальною і формальною
неординарністю.
Теоретичні засади література постмодернізму викладені у працях зарубіжних
теоретиків і дослідників постмодернізму: Р. Барта, Ж. Дерріда, У. Еко, Ю. Кристевої,
І. Хассана, М. Фуко й ін. Сучасні вітчизняні дослідники активно осмислюють явище
постмодернізму у працях «Постмодернізм. Від витоків до кінця століття. Еволюція
наукового міфу» (І. Ільїн, 1998), «Модернізм і постмодернізм» (Д. Затонський, 2000),
«Естетика постомодернізму» (Н. Маньковська, 2000), «Художня парадигма перехідної
культурної епохи: Російська проза 80-90-х років ХХ століття» (Г. Мережинська, 2001),
«Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн» (Т. Гундорова,
2005; 2013).
Однак, в існуючих наукових працях творчість Д. Коупленда, в якій автор підіймає
важливе питання самосвідомості американського покоління кінця ХХ – початку ХХІ ст.,
залишилася поза увагою, що обумовлює актуальність звернення до її студіювання. Мета
цієї статті полягає в осмисленні підгруп покоління 1990-х років у романі Д. Коупленда
«Покоління Х». Наукова новизна полягає у класифікації різнорівневих світоглядних засад
представників американського суспільства 1990-хроків. В завдання статті входить
окреслення комплексу проблем, пов’язаних з осмисленням стану американської культури
кінця ХХ століття, представленого в романі Д. Коупленда «Покоління Х».
Відгуки зарубіжних критиків на цей твір, дозволяють говорити про його високу
оцінку (Olivia Lopez «Generation X Bibliography», Bryant Adkins «Don’t call me «Generation
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X» call me a Сhild of the Еighties», Tim Kershner «The Сhurch Needs «Generation X» , Sarah
E. Hinlicky «Talking to «Generation X» і багатьох інших). Про культовий характер
досліджуваного роману свідчать і так звані «віртуальні офіси», які містять чати з
літературознавчими дослідженнями (www./members.Lycos.Fr/coupland/coupgx. Html),
відгуками любителів, думками шанувальників роману (www scn. org./ jonny / genX.html),
там же пропонуються послуги «Generation X Tattoo», що розробляє зразки татуювань для
нового покоління (www.Generation X Tattoo. сom.).
В українській та зарубіжній критиці дослідженню естетичного змісту роману
Д. Коупленда присвячені статті І. Кормільцева «Покоління Ікс: останнє покоління?»,
С. Кузнецова «Співаки невідомого покоління», С. Сілаковой «Покоління двірників І (кс)
сторожів». Питання текстуальної організації творів розглядаються в дослідженні
Н. Полишко «Художньо-структурні особливості кібертекста в романі Дугласа Коупленда
«Покоління Ікс». Дослідниця вважає, що проблема покоління Ікс виходить далеко за
рамки традиційного конфлікту батьків і дітей, і свідчить, скоріше, про те, що людство
опиняється перед лицем нового культурно-історичного процесу, в якому поняття
«кіберкультура» відведено одне з провідних місць [2, с. 159].
Комплекс проблем, порушених Д. Коуплендом в романі «Покоління Х»,
відображає сучасний стан американської культури. У центрі уваги автора – питання
взаємини поколінь 60-х і 90-х років ХХ століття, світовідчуття молодих американців,
можливості їх самореалізації, дегуманізуючий вплив домінуючої у суспільстві стратегії
маркетингу та реклами. Відсутність уваги до людини, її внутрішнього світу, втому від
автоматизму міського життя, байдужості соціуму, яке оцінюється як негативне і навіть
переломне, замикають коло проблем, порушених у романі. Результатом
безвідповідального і утилітарного ставлення до життя, на думку Д. Коупленда, стало
загострення наприкінці ХХ століття проблеми ядерної небезпеки, питання забруднення
навколишнього середовища.
У центрі оповідання – історія трьох молодих людей (віком до 30-ти років), які
відчувають нескінченну духовну порожнечу в величезному мегаполісі. Усвідомлюючи
наркотичну залежність від газет, журналів та телевізійних новин, реклами і ритму
прискореного часу, в пошуках порятунку від стадного життя, яку, на їх переконання, веде
більшість представників середнього класу [2, c. 25] і від життя «на автопілоті». Вони
залишають на деякий час Нью-Йорк і їдуть у невелике містечко Палм-Спрінгс,
оселившись в убогому будиночку з видом на пустелю з метою рефлексії і пошуків виходу
від ситуації невдоволення своїм життям. Саме ці молоді люди виступили у романі
Д. Коупленда виразниками нового типу свідомості, своєрідної форми протесту, якого
Америка ще не знала, адже він кардинально відрізнявся від тих, що увійшли в історію
культури як хіпі, панки, рокери, байкери, скінхеди тощо.
Близькими до цієї підгрупи Покоління Х стали «слакери» (від slaker – нероба), або
«Космополітичний ЕЛІТА бідноти»: соціальна група, для якої характерні невпинні
подорожі, що підривають кар'єру і життєву стабільність. Письменник іронічно зазначає,
що її представники схильні до безплідних, астрономічно дорогих романі по міжнародному
телефону з людьми на ім’я Серж або Ілля. На вечірках вони захоплено обговорюють, яка
авіакомпанія надає більше знижок постійним клієнтам [2, c. 3]. На думку автора, цій
категорії молодих людей властивий «синдром жовторотого психолога (філософа і т.д.):
тенденція розбирати всі аспекти життя на гвинтики, використовуючи недостатньо
усвідомлені теорії поп-психологів [2, с. 44].
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Д. Коупленд представляє певну парадигму підгруп покоління 1990-років.
Найбільшою за кількісним показником є сквайри: найпоширеніша підгрупа покоління Ікс
і єдина, що має задоволення від розмноження. Сквайри існують виключно парами. Їх
легко впізнати по відчайдушним прагненню відтворити у своєму повсякденному житті
видимість достатку «ери Ейзенхауера», незважаючи на надмірно високу вартість житла і
необхідність працювати у декількох місцях одночасно. Характерна риса сквайрів –
нев'януча втома, викликана жадібної гонитвою за меблями і дрібничками [2, c. 71]. Про
таких автор каже «У 30 помер, в 70 поховали». Образ життя сквайрів, переконаний автор,
веде до дивного способу життя, любові і парадоксу «розмноження по Стрейнджлав»:
обзаведення дітьми для подолання своєї невіри в майбутнє.
Близькою до сквайрів категорією людей, на думку автора, є «яппі» (Yuppie – від
відомої абревіатури Young Urban Professional Person плюс суфікс – ie) у значенні молода
професійна міська людина. Втім автор надає іронічного звучання поняттю через повну
зневіру в тому, що «міфічний стиль яппі може принести людині щастя і до того ж цей
стиль життєздатний. Такі люди часто по вуха в боргах, регулярно чимось себе
одурманюють, а після третьої чарки з захватом тлумачать про Армагеддон» [2, с. 47].
Серед людей старшого покоління Д. Коупленд виокремлює категорію людей, яку
умовно позначає як «лисохвостики». Це постарілі, сумуючі за «хіповською добою»
представники покоління демографічного вибуху. Нащадки так званих «дітей-квітів», які
на весь світ заявили про свободу свого світовідчуття і започаткували New-Age як
світорозуміння, на думку письменника, зрадили вільнолюбивим ідеалам і перетворилися
на матеріально забезпечених людей зі стійким соціальним положенням. Лише жалюгідні,
напівлисі хвостики на їх головах нагадують про бунт попередників.
Однак і близька до ідеалів хіпі сучасна молодь отримує доволі іронічну оцінку
автора. Він умовно позначив цю категорію людей як «Діти природи»: «соціальна
підгрупа молоді, яка обирає вегетаріанство, хіповський стиль одягу, легкі наркотики і
висококласні стереосистеми. Серйозні люди, часто позбавлені почуття гумору» [2, c. 15].
Близькими їм за темпераментом виступають підгрупи «Чорні дірки», відомі своїм
звичаєм одягатися у все чорне. З цією підгрупою Покоління Х автор виводить поняття
«чорні нори» як ареал проживання «чорних дірок». Під ними він розуміє неопалювані
складські приміщення, розписані фарбами, завалені знівеченими манекенами, сувенірами,
пов’язаними з Елвісом Преслі, переповненими попільничками, розбитими дзеркальними
скульптурами. Неодмінним атрибутом таких приміщень є музичний фон, що звучить
звідкись з кутка «Велвет андеграунд».
Представникам покоління 1990-хроків, життєва позиція яких близька до
вищеназваних форм соціального протесту, вважає автор, властива філософія «Яізму», що
виражається у спробі індивіда, який не одержав традиційного релігійного виховання,
самостійно створити релігію, яка була б підігнана під його душу і фігуру. Найчастіше нею
виступає мішанина з ідей реінкарнації, спілкування з Богом, образ якого представляється
вкрай неясно, натуралізму і гасел на кшталт: «Око за око, карма за карму» [2, c. 68]. Ще
однією підгрупою Покоління Х автор вважає «арманістів», названою за іменем Джордже
Армані прихильність до цільнокроєного одягу і, що більш важливо, жорсткого духу
італійської високої моди. Подібно до японського мінімалізму, «арманізм» відображає
глибоку внутрішню потребу в контролі над собою і світом.
Д. Коупленд окремо виділяє життєву позицію під назвою «косбізм» (від імені
американського режисера, продюсера, сценариста і музиканта Cosby, William Henry «Bill»,
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героя популярного телесеріалу, батька багатодітного сімейства). Під «косбізмом» він
розуміє особливу чутливість, характерну для людей, які виросли у великій родині, що
рідко зустрічається у тих, хто народжений після 1965 року. Представникам «косбізму»
властиве швидке освоєння інтелектуальних ігор, вміння емоційно відокремитися в
багатолюдній обстановці і глибинна потреба в недоторканому особистому просторі [2,
c. 70].
Типовими представниками суспільства Д. Коупленд вбачає прошарок молодого
покоління під умовною назвою «глобальні тінейджери». Під ними він розуміє людей,
яким притаманний підлітковий інфантилізм, життя під батьківським дахом, прагнення
проводити вільний час на дискотеках, в клубах, у гонитві за модними брендами. За
спостереженнями автора, близьким до цієї підгрупи представникам властива психологія
«відстрочка бунтарства»: небажання вести традиційний «молодіжний» спосіб життя, в
тому числі захоплюватися художньою творчістю. У тридцять років іноді виникає «траур
за втраченою юністю», який виражається в ідіотських зачісках, витратах грошей на дорогі
наряди, що роблять свого власника загальним посміховиськом [2, с. 55].
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що найбільш характерним у
самосвідомості американської молоді 90-х років ХХ століття є загострення
екзистенційного світовідчуття, пов'язаного з процесом подолання внутрішньої кризи,
посиленого «мінусами» мегаполісу. Суспільство, яке втратило ціннісні орієнтири,
провокує молоде покоління, що гостро відчуває брехню і фальш, робити спроби створення
своїх власних цінностей, які на даному етапі зводяться до подолання розірваності
свідомості, рефлексії, пошуків Істини, протесту проти сучасного розвитку цивілізації. Той
факт, що їх протест не носить агресивного характеру, є лише відображенням етики
сучасної епохи, котра пройшла через бунти «хіпі», «бітників», «стиляг», «бритоголових»,
«рокерів». Тому система етичних цінностей «Покоління Х», що серед найважливіших
якостей несе прагнення до взаєморозуміння і миролюбність, представляється наступним
кроком у розвитку американської ментальності.
Література:
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ
ОПИС ПЕРСОНАЖУ В КОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ
Світлана Єжевська
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Олейнікова Г.О.
Портретний опис є однією з найважливіших складових образу персонажу
художнього твору. Саме завдяки словесному опису зовнішності персонажу в свідомості
читача формується візуальний образ цього або іншого героя.
Зупинимося більш детально на тому, які портретні характеристики персонажа
найбільш часто піддаються дискусії в лінгвістичній літературі.
Перш за все, портрет персонажа – це опис його зовнішності, а саме лиця, фігури, в
їх статиці чи динаміці. Опис очей, міміки, жестів, ходи та одягу – також частина
портретної характеристики, яка розкриває додаткову експліцитну складову героя.
Портрет виступає одним з основних засобів індивідуалізації персонажу. Як відзначає
В. А. Кухаренко, окрім зовнішніх фізичних особливостей персонажу, в портрет
включаються дані, що відображують вкуси, пристрасті, звички, тобто індивідуальність
героя [4, с. 136].
Різні дослідники, такі як Кізілова З. В. та Страхов І. В. виділяють такі типи
портретів, як, наприклад, опис зовнішності літературного персонажу, його соціальний
портрет, психологічний портрет, портрет, який відображує емоційний стан персонажу,
тощо. Структура словесного опису персонажу та виявлення лінгвістичних особливостей
побудови портрету, також не раз ставали предметом дослідження таких вчених, як
Белецький А. І., Гончарова О. А., Тітова С. В. та інші, про що свідоцтвує велика кількість
різноманітних портретних класифікацій.
В художній літературі протягом багатьох століть було властиве зображення героїв
по певній моделі, та за певними канонами. Але вже в літературі XIX століття можна
виявити два основних види портрету: портрет який тяжіє до статики, а саме експозиційний
портрет, та динамічний, який переходить в пластику дії.
Експозиційний портрет базується на детальному описі рис обличчя, фігури, одежі,
окремих жестів та інших деталей зовнішності. Більш складною модифікацією
експозиційного портрету є психологічний портрет, де переважають риси зовнішності, що
свідоцтвують про характер та внутрішній світ героя [5].
Динамічний портрет, окрім характерологічної функції, виконує й функцію
актуалізатора зв’язності тексту, поєднуючи різні його фрагменти в єдине ціле. Такий
портрет характеризується поступовим накопиченням штрихів, які розосереджені по
усьому тексту. Читач не встигає усвідомити весь ланцюжок описів, вони «вживаються» в
розповідь автора та динамічну картину змін образу персонажу [4, с. 137].
На наш погляд, актуальним є питання опису персонажу з точки зору когнітивної
лінгвістики. Адже, розглядаючи способи вираження мовними одиницями опису людини в
творі є дуже цікавим питанням. За описом персонажу читач може не лише уявити собі
зовнішність героя, а й зробити своєрідний психологічний портрет, а від цього вже
залежить відношення читача художнього твору до самого героя. Одним із факторів, які
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спонукають до вивчення опису персонажа з точки зору цієї науки є те, що когнітивна
лінгвістика базується на дослідженні свідомості на матеріалі мови, а також досліджує
когнітивні процеси, робить висновки про типи ментальних репрезентацій в свідомості
людини на базі доступних лінгвістичних методів і аналізів за допомогою когнітивної
інтерпретації результатів дослідження. Так, ми можемо прослідити зв’язок між словом та
річчю, яка асоціативно відображується в свідомості читача.
Слід зазначити, що когнітивні дослідження характеризуються великим
різноманіттям шкіл та напрямів, а також знаходяться на межі когнітивної психології та
лінгвістики. Було багато спроб щодо систематизації, системного опису та класифікації
когнітивної лінгвістики вітчизняними мовознавцями, однак, будучи наукою, котра
активно розвивається, когнітивна лінгвістика з кожним новим дослідженням відкриває все
нові перспективи, та в природному процесі свого становлення, виробляє все більше ідей
та концепцій.
Розвиток лінгвістичної науки в когнітивному напрямі стає все більш актуальним.
Причиною тому стала наявність когнітивної метафори в розумовій діяльності людини.
Цей феномен побудив вчених до створення основних теоретичних засад когнітивної
лінгвістики: «Наша щоденна понятійна система, в рамках якої ми думаємо та діємо, по
суті своїй метафорична» [1, с. 25]. В мовознавстві метафора займає місце основної
одиниці розумового рівня, якій у вітчизняних дослідженнях були присвоєні терміни
«когнітивна метафора» та «концептуальна метафора».
Метафору та її роль в організації художнього процесу, можна назвати
найвеличнішим творчим досягненням людського розуму. Але хоч її пізнавальні
можливості й були підмічені ще задовго до появи когнітивної лінгвістики, вона тільки
зараз отримує аргументований та розвернутий опис. Так, в описі персонажу важливу роль
відіграють метафоричні моделі, що стоять на одному рядку з концептуальними
метафорами.
Ідеї когнітивної лінгвістики мають великий вплив на вивчення різних аспектів
портрету. Так, досить продуктивним є використання ідеї фрейма, та пов’язаною з нею
теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа, М. Джонсона [1].
Як висновок, можна сказати, що портретний опис є однією з найважливіших
складових образу персонажу художнього твору, а опис будь-якого персонажу художнього
твору являє собою складну структуру мовних одиниць, які в нашій свідомості
перетворюються в образи. Звичайно, один і той самий персонаж ніколи не буде однаковим
в уяві двох різних людей, адже асоціативний ряд образів та понятійна система залежать
від читача. А формування та створення художнього образу персонажу неможливе без
звернення до його когнітивних аспектів, які забезпечують створення яскравого
візуального образу.
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Мова як системно-структурне утворення гарантує спілкування і взаєморозуміння
між людьми. Ії функціонування передбачає одночасне застосування одиниць всіх рівнів.
Вираз певної категоріальною семантики мови досягається саме взаємодією різнорівневих
засобів мови. Вона є складною системою, а лексика – одна з її підсистем.
Темою статі є властивості лексико-семантичного поля «Їжа» як цілого і
особливості його компонентів. Предметом дослідження є специфіка вживання лексем, які
входять в лексико-семантичне поле (далі ЛСП) «Їжа», в семантичних, стилістичних,
структурних аспектах. Метою дослідження є опис структури, складу, властивостей,
взаємодії лексичних одиниць лексико-семантичного поля «Їжа».
Актуальність теми полягає в тому, що коло робіт, присвячених ЛСП «Їжа» в
літературній мові і мові творів окремих авторів, не надто широке.
Сучасна лінгвістика забезпечує дослідників різноманітними методами та засобами
системно-структурного аналізу семантики мови, з яких на сьогоднішній день у
напрацюваннях лінгвістів різних країн міцно укорінився термін «поле» (Feld, field, champ).
Будь-яке мовне поле – це система елементів, пов’язаних між собою структурними
складовими, складові поля мають семантичну єдність і мають в мові спільну функцію.
Поле може об'єднувати однорідні і різнорідні елементи, в структурі поля існують також
мікрополя. Поле складається з ядерних і периферійних конституентов. Ядро об’єднується
навколо компонента – домінанти, ядерні конституенты найбільш придатні для виконання
функцій поля, систематично застосовуються, часто вживані та обов’язкові поля
виконують функцію поля найбільш цілеспрямовано. Частина функцій належить ядру поля,
частина – периферії, межа між ядром і периферією чітко не визначений, отже,
конституенти поля можуть належати до ядра одного поля і периферії іншого і навпаки.
Різні поля частково зачіпаються, утворюючи таким чином зони поступових переходів [1,
с. 94-95].
Уявляється, що в понятті поля можна знайти таку величину, яка дозволяє з великим
ступенем вірогідності описати мікроструктурні взаємодії слів, що відбуваються на рівні
семантики в різних аспектах мовної системи [2, с. 14].
Сучасна теорія лексико-семантичного поля набула широкого поширення в
лінгвістичних напрацюваннях [Набірухіна 1990; Єрьоміна 2003; Плахіна 2004 и др.].
Сучасна лінгвістика з увагою розглядає проблему структурування та класифікації
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словникового складу мови як найбільш широкої і важкої для дослідження підсистеми
мови.
Тема побуту актуальна для кожної людини на будь-якому історичному етапі
розвитку суспільства. Ритуали спільного прийому їжі та обмін рецептами національної
кухні служать зближенню суспільств, сприяють кращому розумінню культури, традицій і
побуту тієї чи іншої країни в ту чи іншу історичну епоху. Соціальні норми та звичаї
регламентують прийом їжі. Соціальний та культурний рівень людини можна скласти з
того що та як людина їсть.
У роботі будуть застосовуються в якості методів спостереження, опис, порівняння.
Важливе значення має методика компонентного аналізу, яка, на думку багатьох авторів, є
основним методом в дослідженні полів. Розкладання мовних одиниць на семантичні
елементи дозволяє виявити збіг деяких сем і, отже, встановити певну семантичну
спільність мовних одиниць, які вважалися до їх об’єднання в поле строго розмежовані
елементами мови. У дослідженні також бидут застосовані метод суцільної вибірки,
елементи контекстуального аналізу, зіставлення і методика кількісного підрахунку.
Теорія поля виникла на початку XX століття. Її основи розробляли такі вчені, як
І. Трір, Г. Іпсен, Л. Вейсгербер, В. Порциг. У вітчизняній лінгвістиці вивченням лексики з
точки зору семантики займалися А. А. Уфімцева, М. Д. Степанова, В. І. Кодухов,
Н. М. Мініна і інші. Вчені довгий час намагалися розділити всю лексику на різні класи,
розряди та категорії на основі різних принципів. Найбільші труднощі та інтерес
викликають класифікації слів на основі чисто семантичного принципу. В лінгвістиці різні
види полів описані в працях А. В. Бон-Дарко, З.В. Беркетова, Е. В. Гулига, Е. І. Шендельс,
Н. А. Сабуровой та ін. Також дослідженню ЛСП присвячені роботи таких лінгвістів як
А. В. Набірухіна, М. А. Єрьоміна, Е. В. Плахін.
Етнолінгвістичною інтерпретацією семантичних полів, в тому числі і ЛСП
«характеристика людини по відношенню до їжі», займаються С. М. Толстая, М. Е. Рут,
Е. Л. Березович і ін.
Отже, практична значимість роботи полягає в можливості використання матеріалів
дослідження в лексикографічній практиці, при вивченні системного характеру лексики в
процесі викладання в вузі та школі, при розробці спецкурсів і спецсемінарів. Вони можуть
бути враховані при вивченні мови художніх творів, де лексика із семантикою їжі є
засобом створення певної культурної та побутової атмосфери відповідної епохи, а також в
загальнофілологічних курсах.
Перспективами дослідження є наступні завдання: виділити лексико-семантичне
поле «Їжа» як специфічного об'єкт лінгвістичного дослідження; описати структурні,
семантичні та стилістичні особливості мікрополів, які виступають в якості конституентов
досліджуваного поля; виявити лексичну складову ЛСП «Їжа»; систематизувати та
класифікувати лексичні одиниці, встановлення місця кожної з них в структурі лексикосемантичного поля «Їжа»; виявити контекстуальні умови реалізації значень лексичних
одиниць.
Література:
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Nowadays the Internet is undoubtedly the greatest source of information. «It developed in
the 1960s in the USA as an experimental network which quickly grew to include military,
federal, regional, university, business and personal users». Today it is the largest computer
network in the world, uniting over 3 billion users [1, p. 3].
The Internet possess undisputable advantages as operativeness, rapidity and accessibility,
due to which it becomes not only a tool for cognition but also a communication tool.
The wide spread of the Internet resulted in the emergence of a completely new
communicative environment, the so-called «communicative space».
The Internet user besides immersing himself in this special communicative space but also
actively manifests himself in it, generates and modifies it. Hence, a new a form of social
interaction appears. The unique opportunities for self-expression provide the users with new
genres of communication. These genres are the subject to study and classification.
A new virtual genre theory was developed by linguists (E.I. Goroshko, L.A. Kapanadze,
L.F. Kompantseva, O.V. Lutovinova, L. J. Shhipicina). The theory describes and structures all
current Internet genres and principles of their classification.
Lili Shchipicina offers a discursive approach to the classification of Internet discourse
genres. In this approach, the «discourse» is defined as the implementation of Internet
communication, in which a «virtual genre» is a standard form of speech activity in the
communication mediated communication channel.
Thus, the classification of Lili Shchipitsina presents the following discourse types:
1) «personal discourse: personal chat in interpersonal (ICQ, IM) and group varieties
(IRC, webchat), personal web pages, personal weblogs, forums, personal emails, social
networking;
2) political discourse: political webpages, political weblogs, political chat, policy forums;
3) the legal discourse: web pages of law firms, legal forums topics;
4) business discourse: web pages of companies, business emails, Internet shops;
5) advertising discourse: web banners, promotional emails, contextual advertising, popup ads;
6) mass-information discourse: the web page online media and news agencies,
distribution lists;
7) pedagogical discourse: academic website (universities, schools and other educational
institutions), forums, chat, multiplayer worlds educational orientation» [2, p. 209].
Lili Schipitsina also offers another virtual classification of genres, organized in
accordance with the communicative functions of online communication. This system consists of
six types of virtual genres:
1) «informative genres used for presenting or receiving information (institutional web
pages, web pages of news agencies and online media, search engines, online encyclopedia,
directories, mailing lists, electronic libraries and archives);
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2) directive genres, intended to induce the recipient to carry out an action (web
advertising, commercial and private ads, online shopping and auctions);
3) communicative genres, satisfying the need for dialogue and respect for the rules of
etiquette (chat, email, news groups, forums, social networks);
4) presentation genres that are essential for expression and presentation of data about
themselves or their products (personal web pages, weblogs);
5) the aesthetic genres, the main purpose of which is the realization of artistic and
creative potential and aesthetic impact on its partners by creating an imaginary reality (network
novel, fanfiction);
6) entertainment genres, aimed to get pleasure from performing certain communicative
actions (multiplayer worlds and games)» [3].
Another classification of Internet discourse genres belongs to the British linguist D.
Crystal. He speaks of the five genres, «situations of Internet use» (broad Internet-using
situations): e-mail, synchronous and asynchronous chat, virtual worlds, web texts (electronic
texts with hyper- and linear structure) [1, p. 63].
Genre system of Internet discourse is a multi-level structure as it consists of three main
layers: hyper-genres, genres and subgenres. Subgenre is a genre form, which is a one-act
statements; hyper-genre combines several genres.
According to the classification E.I. Goroshko and E.A. Zhigalina, hyper-genres of
Internet discourse include: website, blog, social network, and digital library.
Internet-genres are: e-mail, forum, chat, bulletin boards, banner ads, communication
using instant messaging, virtual conference, post or article author, comment (in any other genre
of virtual (social networks, blogs, etc. ).
Linguists also say that subgenres may be identified in hyper-genres. For example, in the
hyper-genre of blog one may identify the subgenre post and comment.
Therefore, Internet is a new a form of social interaction comprising a range of genres of
communication. Internet genres constitute a rather chaotic communicative environment as they
genres constantly develop, change and mix.
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ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ СТАРШОКЛАСНИКІВ
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Наталя Кутас
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Радкіна В.Ф.
Навчання іноземним мовам у сучасному суспільстві завжди зазнавало постійних
змін. На сьогодні, цей процес вийшов на новий рівень та потребує вже іншого підходу до
вивчення іноземних мов.
Як відомо, Україна знаходиться на шляху вступу в європейський простір. Саме
тому це стало основною причиною сучасних змін в освіті, що висвітлено у головному
Законі України «Про освіту», де чітко відокремлено, що «метою освiти є всебiчний
розвиток людини як особистостi та найвищої цiнностi суспiльства, розвиток її талантiв,
розумових i фiзичних здiбностей, виховання високих моральних якостей, формування
громадян, здатних до свiдомого суспiльного вибору, збагачення на цiй основi
iнтелектуального, творчого, культурного потенцiалу народу, пiдвищення освiтнього рiвня
народу, забезпечення народного господарства квалiфiкованими фахiвцями.» [Закон «Про
освіту» № 34, ст. 451]
Формування гармонійної особистості без знань іноземних мов як носіїв культури
неможливо. Саме ці знання є основним засобом інтегрування громадян в європейське
суспільство. Важливо відмітити, що Закон України «Про освіту» та нові освітні навчальні
програми відображають міжнародну направленість та відповідають мовній політиці
європейського суспільства, що в свою чергу закріплене в документі «Загальноєвропейські
Рекомендації з мовної освіти», де одним з головних принципів є принцип перетворення
розмаїтості мов і культур у Європі «з перешкоди у спілкуванні на джерело взаємного
збагачення та розуміння». Таким чином, перед викладачами стає задача не тільки
навчання основам іншомовного спілкування, але й формування лінгвокульторологічного
поля особистості учня як комплексу мовних знань, умінь та навичок, що необхідні для
засвоєння культурних цінностей, національних особливостей та світогляду певного
народу.
Слід зазначити, що в сучасній науці термін «лінгвокультурологічне поле»
розглядається переважно в лінгвокультурології, де розуміється як сукупність одиниць, в
яких знаходить своє відображення відповідний фрагмент культури та які об’єднані
спільним змістом.
На думку Воробйова В. В., лінгвокульторологічне поле має неоднорідну,
ієрархічну структуру та характеризується двошаровістю, двовимірністю семантики
одиниць, що створюють поле. Розглядаючи основу поля, існують два поняття
екстенсионал (класи, групи концептів як одиниць власне мовного та не мовного змісту) та
інтенсионал (ім’я поля та його культорологічний зміст). Якщо інтенсионал включає в собі
лише поняття культурологічного змісту, та взагалі розглядає сприйняття людиною того чи
іншого слова, то екстенсионал має багаторівневу структуру. Відповідно, структурносемантичними компонентами лінгвокультурологічного поля вирізняють: ядро поля, що
становлять концепти; класи(групи) лінгвокультурем; центр, що в свою чергу несе основну
інформацію з їх синонімічними, антонімічними відносинами та перефирія, на якій
108

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
знаходяться асоціації на існуючі в ядрі концепти. В свою чергу лінгвокультурема
визначається як одиниця оперативного в свідомості, яка виступає як цілісне,
нерозчленоване відображення факту дійсності. Термін лінгвокультореми – комплексної
міжрівневої одиниці, представляє собою діалектичну єдність лінгвістичного (знак,
значення) і екстралінгвістичного (поняття, предмет). Будучи одиницею більш глибокого
рівня, ніж слово, лінгвокультурема акумулює в собі як власне мовне уявлення «форму
думки», так і тісно пов’язане з ним культурне середовище. Утворюючись в процесі
концептуалізації явищ і предметів навколишнього світу, лінгвокультуреми відображають
зміст та результати діяльності людини, її знань, досвіду та відповідають результатам
пізнання навколишнього світу, що в свою чергу називаються «квантами» знання [2].
Сумарною думкою є дослідження Тер-Мінасова С. Г., яка знаходить спільні
характеристики, що притаманні мові та культурі та які знайшли своє відображення: поперше відносяться як до світогляду народу так і людини як індивіду; по-друге
відбувається постійна взаємодія; по-третє мають як громадські так і індивідуальні форми
існування та характеризуються історизмом і нормативністю [4].
Така характеристика лінгвокультурологічного поля дозволяє розглядати означений
феномен в лінгводидактичному контексті як засвоєння мовних одиниць,що об’єднані
спільним змістом та відображають понятійну, предметну або функціональну схожість і
різноманітність певної культури. Відбувається розширення процесу вивчення мови та
мовного досвіду особистості на основі пізнання культурних аспектів, явищ та процесів.
Відомо, що лінгвокультурологічне поле – це ієрархічна система лінгвокультурем –
одиниць, які представляють собою діалектичну єдність лінгвістичного (знак, значення) і
екстралінгвістичного (поняття, предмет) і мають спільне значенням та відбивають у собі
систему відповідних понять культури.
Будучи одиницею більш глибокого рівня, ніж слово, лінгвокультурема акумулює в
собі як власне мовне уявлення («форму думки»), так і тісно пов’язаний з позамовним
культурним середовищем. Лінгвокультурема відображає специфіку і систематизацію
реалій в середині класу предметів, співвіднесених з певним знаком, отже, існує як
одиниця змісту. Вона може бути виражена словом, словосполученням, цілим текстом.
Аби зрозуміти як відбувається формування лінгвокульторологічного поля та як
саме лінгвокультуреми об’єднують форму думки і культурне середовище, розглянемо
навчальну програму старшокласників, а саме 11 класу. Перед вчителем поставлена нова
ціль: створити лінгвістичну карту для учня, в якій французька мова буде виступатиме не
тільки як засіб спілкування, але й засіб засвоєння культури Франції та її народу. Згідно
запропонованої моделі ми встановлюємо, що ядром лінгвокульторологічного поля є
французька мова не тільки як засіб спілкування, але й засіб пізнання та засвоєння
культури позамовного середовища. Групи, що наповнюють лінгвокультурологічне поле,
відповідають темам навчальної програми 11 класу.
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Діаграма 1. Модель лінгвокульторологічного поля учнів 11 класу
на уроках французької мови.
Звідси одиницею оперативного в свідомості, тобто лінгвокультуреми відносяться
набір лексичних одиниць, тексти, діалоги, весь навчальний матеріал, наприклад, за темою
«Мистецтво». Саме завдяки повноті лінгвокультурем вчитель розкриває та оперує
доцільними відображеннями відповідних фрагментів культури, які об’єднані спільною
темою «Мистецтво».
Таким чином, запропонована модель чітко формує комунікативну компетентність
учня, дозволяє сприймати уміння та навички, що необхідні для засвоєння культурних
цінностей,
національних
особливостей
та
світогляду
певного
народу.
Лінгвокульорологічне поле, з усіма його компонентами поглиблює вивчення іноземної
мови та розширює її сприйняття не лише як засіб спілкування, але як засіб пізнання. Саме
це в свою чергу є вагомою особливістю зменшення перешкод у спілкуванні та є джерелом
збагачення, розуміння й відповідає міжнародній направленості і мовній політиці
європейського суспільства.
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ЖАНР «CHICK-LIT» – НОВИЙ НАПРЯМ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Юлія Мінгалєєва
магістранттка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Олейнікова Г.О.
У сучасному світі існує багато різних жанрів, кожна людина в змозі знайти те, що
їй сподобається, або те, що їй більш притаманне. Що більша публіка – тим ширший вибір
літератури. З роками, в літературному світі почали з’являтися нові жанри, які надають
більший вибір для різноманітної аудиторії.
Виникнення пост фемінізму в суспільстві дало початок для розвитку жіночої
літературної творчості. Отже, у 90-х роках минулого століття, в Великобританії, на арену
літературної різноманітності з’являється літературний жанр chick lit – новий літературний
жанр з переглядом багатьох цінностей і поглядів на місце жінки в житті та суспільстві в
цілому [3].
Позиція жінки в романах chick lit можна сміливо описати як цілісна, впевнена в
собі та незалежна особа, що може постояти за себе, досягти немалих успіхів на роботі і
отримати будь-яку професію. Місце жінки у літературному суспільстві завжди
оспорювалося та підлягало критиці. Тому, з початком розширення кордонів емансипації,
жінки-письменниці вирішили відхилитися від традиційно заданого чоловіками тону опису
та виробити свої способи передачі дійсності, думок, світу жінки. Як наслідок, у пост
феміністській прозі на стиках століть можна побачити як піднімаються вже нові, актуальні
питання, проблеми, що розглядаються жінкою.
У перекладі на українську мову chick lit означає «література для кралечок», не
можна не побачити, що назва виявляє не дуже позитивне ставлення до жанру. На початку
існування цього напряму багато критиків та письменників не сприймали його як жанр і
ставили на один щабель з дешевим чтивом та звинувачували у відсутності літературної
спрямованості, а також думки взагалі. На перших етапах існування цього жанру він був
направлений на розкриття внутрішнього світу жінки, її думок та її погляду на світ, але
поступово, головними героїнями романів ставали жінки, що належать до вершків
середнього класу, забезпечені жінки, що заробляють самі і мають непогане становище у
суспільстві. Отже, можна побачити динаміку розвитку жанру в цілому, а також своєрідний
ріст ролі жінки у суспільстві і отримання поваги та прав рівних чоловікам [4].
На теперішній час, беручи до уваги те, чого досягли автори chick lit, треба
визначити місце жанру в історії літератури.
Британська література, що написана жінками бере початок ще в творчості Джейн
Остін («Гордість та упередження»), сестер Бронте («Джейн Ейр», «Грозовий перевал»),
Елізабет Гаскел («Північ і південь»), Мері Шеллі («Франкенштейн»), а сучасний автор
серії книг «Щоденник Бріджит Джонс» Хелен Філдінг зізналася, що надихнулася на
створення своїх книг саме твором «Гордість та упередження». Вважається, що саме Хелен
Філдінг є родоначальником жанру chick lit [1, с. 186-189].
Швидку популярність також набирає російський chick lit. Автори таких творів як
Маша Царева (серія книг «Саша Кашеварова»), Арина Холіна («Вийти заміж за
мільйонера») та Оксана Робскі («Кежуал») в свою чергу відкрили російським жінкам цей
жанр і довели, що чикліту в російській літературі бути.
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Американські письменниці знайшли себе в різних підрозділах нового жанру, а
саме: книги, присвячені проблемам повних дівчат і жінок (Bigger Girl Lit); література для
кар'єристок (Career Chick Lit); для самотніх жінок, мешкаючих у мегаполісі, (Single City
Girl Chick Lit); а також книги для жінок пенсійного віку (Hen Chick Lit); для шопоголіків
(Shopping Chick Lit); для жінок з дітьми (Kids Chick Lit), для жінок,що зустрічаються
(Dating Chick Lit) та інші. Дії в романі chick lit з легкістю знаходять відображення в житті
звичайних жінок, в повсякденності, це не завжди щасливий кінець, це реальне життя с
реальними проблемами і питаннями, автори пропонують читачам поглянути реально на
ситуації із життя і оцінити їх. Герої таких книжок мають почуття гумору та оптимізм
посміятися над собою і це зближує читача і головного героя. Традиційно, манера
оповідання ведеться від першої особи у формі щоденника, або ж сповіді. Це дає читачеві
змогу бути ближче до оповідача і відчути себе героїнею книги або ж подругою. Таким
чином жінка співчуває, захоплюється, бачить себе в героїні, трохи заздрить якимось рисам
головної героїні оповідання. З точки зору психології – це велика можливість для жінки
повірити в себе після прочитаного. А з маркетингової точки зору – це дає книжковим
магазинам більшу популярність серед різнопланових жінок [5].
У американських жінок популярні Лорен Вайсбергер («Диявол носить Prada»),
Кетрін Стоккет («Прислуга»), Сільвія Плат («Під скляним ковпаком») та Кэндес Бушнелл
(цикл книг «Секс у великому місті»), що відчинили всьому світу свої книги в жанрі chick
lit та мали не аби який успіх.
Твори жанру chick lit отримали визнання серед читацької аудиторії та, як наслідок,
дали своєрідний поштовх для виникнення нового жанру у літературі. Жанр «chick lit» - це
література, що написана жінками для жінок і розповідає про життя сучасної жінки у
великому місті. Цей жанр розрахований на те, що кожна жінка зможе знайти книгу за
своїми уподобаннями. Сучасні письменники, такі як С’ю Таунсенд («Таємний щоденник
Адріана Моула»), Фей Велдом («Життєва сила», «Намисто від Bvlgari») та ін. розвили і
піднесли стиль написання та форму викладу chick lit на кілька ступенів вище, тим самим
затверджуючи жанр не тільки лише як «чтиво» для пляжу, а як повноцінний жанр в
літературі, який має право знаходитись поряд з видатними творами. Це зумовлює великий
попит у дослідників та критиків з приводу статусу та лінгвістичної наповнюваності
подібного жанру [2, с. 178].
Зважаючи на вищезазначене, можна зробити підсумок, що після становлення пост
фемінізму у XX ст. жінки отримали можливість самостійно писати про свої почуття і
думки для інших жінок, тим самим показати своє бачення світу та свої перспективи. Такі
видатні автори як Джейн Остін, сестри Бронте, Елізабет Гаскел, Мері Шеллі та інші. дали
поштовх для розвитку нової жіночої літератури і сформулювали нову назву для жанру –
жанр chick lit.
Література:
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ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ СЛОВА З ТОЧКИ ЗОРУ
ЇХ РОЗУМОВОГО ЗМІСТУ
Дарія Міхайлуца
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сорока Т.В.
Протягом тривалого періоду часу в лінгвістичній філософській літературі
дискутується питання про те, які взаємини між поняттям і значенням слова з точки зору їх
розумового змісту. Чи адекватні вони? Дослідники цього питання Д. І. Арбатский,
В. О. Виноградов, С. Д. Кацнельсон, Н. П. Мостовенко та ін. одноголосно визнають, що в
основі значення слова лежить поняття, однак прагнуть знайти між ними відмінності,
висуваючи то один, то інший аргумент на доказ тези: значення слова не тотожне поняттю.
Специфічність цих критеріїв, вважають дослідники, полягає у відсутності повної
відповідності між змістом, вираженим словом, і поняттям, з яким слово пов’язане.
І мовне значення, і поняття є категоріями мислення. Те й інше – суть відображення
світу в нашій свідомості. Але це різні види відображення. Якщо поняття – це повне (на
даному рівні пізнання) відображення у свідомості ознак певної категорії об'єктів чи явищ,
то мовне значення фіксує лише їх розрізняльні ознаки.
Уявлення про предмет у кожного мовця пов'язано з його індивідуальним досвідом,
а мова – знаряддя спілкування, тому слова і висловлюють не уявлення, а поняття, які є
результатом колективного досвіду. Слова основного словникового фонду зберігаються в
мові протягом ряду століть. Змінюються при цьому їх значення? Відповідь на це питання
повинен враховувати діалектичний характер явища. Значення залишаються незмінними в
тому сенсі, що слово продовжує називати все той же клас предметів, виділений колись зпоміж інших при виникненні про нього поняття. І в той же час вони не залишаються
незмінними, тому що в процесі пізнання дійсності поняття про ці класи предметів
уточнюються, наближаючись до сутності речі. Тому, наприклад, такі слова, як ground, fire,
water, sky, air і т. д., в тих випадках, коли вони передають наукове поняття про ці явища,
наповнені для нашого часу зовсім іншим змістом у порівнянні з тим, як їх розуміли кілька
століть тому. Звісно, що ці відмінності проявляються, насамперед, у сфері наукової мови.
У побуті ті ж слова продовжують передавати поняття про такі властивості званих ними
явищ, які здавна відомі людині, так як мають істотне значення для його побуту, але для
наукового знання можуть і не бути визначальними [2, с. 3-29].
Слово, пов'язане з поняттям на всьому протязі його розвитку, відображає процес
зміни поняття, який, як відомо, відрізняється великою складністю. Старі поняття іноді
тривалий час співіснують поряд з новими, вони витісняються з ужитку лише по мірі
поширення наукових знань. Можливість різного розуміння в суспільстві одних і тих же
явищ дійсності знаходить своє відображення в слові.
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З точки зору матеріалістичної філософії за словами – «назвами речей» стоїть не
лише світ думок, ідей, уявлень, але, насамперед реальна дійсність, що існує об'єктивно
поза і незалежно від свідомості. Назви речей є позначеннями відображених у свідомості
предметів і явищ зовнішнього світу. Розкриття лексичних значень цих слів може бути
досягнуто тільки шляхом опису іменованих даними словами предметів, явищ. У цьому
сенсі можна сказати, що «не існує номінальної дефініції, яка не була б в той же час
реальної». Тому протиставлення семантичних визначень «реальним» безглуздо.
Семантичні визначення в той же час є визначеннями реальними.
Ще Аристотель вчив, що у всякому визначенні одночасно стверджується, «що є
дана річ» і «що означає назва». Т. Гоббс, Ст. Мілль, прихильники чисто номінальних
визначень, допускають, що визначення значення слів, зрештою, досягається за допомогою
можливо короткого опису речі, до якої це ім’я належить» [1, с. 10].
У повсякденній практиці мислення люди користуються не строго усталеними
поняттями, але лише уявленнями про предмет. Уявлення, як і поняття, є думка, що виділяє
в предметі відомі ознаки цього предмета. Але в представленні, по-перше, не виділяються
неодмінно істотні ознаки, які чомусь кидаються в очі і які не можуть бути суттєвими. Подруге, у поданні ознаки встановлюються не однаково і залежать від особи, яка
представляє предмет, від психологічних обставин у кожному окремому випадку.
Визначити поняття означає вказати, які істотні ознаки мисляться в його утриманні.
Словесне позначення поняття, точно визначеного і придатного до застосування в науці,
називається терміном. Визначення не просто пояснює значення терміна. Визначення
встановлює значення. На думку Н. П. Мостовенко, «поняття – це уявні зліпки, знімки
предметів або явищ, що існують незалежно від нас в навколишньому світі. Даючи
визначення, ми розкриваємо зміст поняття, тобто вказуємо суттєві ознаки предмета думки.
Такий зв’язок між навколишнім матеріальним світом, поняттями і визначеннями» [4,
с. 266].
Слово є не тільки назвою предмета або предметів, але і виразом значень, а іноді і
цілої системи значень. Питання про співвідношення значення слова і поняття – це питання
про специфіку слова як мовної категорії на відміну від поняття – категорії розумової.
Виходячи з положення про нерозривний зв'язок мови і мислення, мовознавство визнає
взаємини між поняттям і словом також безпосередніми і нерозривними. Однак значення
слова й поняття не означає їхньої тотожності. Серед відмінностей, які можна виявити у
цих двох категорій, найчастіше вказують на можливість вираження поняття не тільки
словом, але і групою слів (phone number), а також на наявність у значенні слова різних
експресивних відтінків [3, c. 110].
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Віолетта Моторнюк
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Рябушко С.О.
Через стрімкі зміни у соціальному, економічному та культурному житті, зростає
потреба у суспільстві, що володіє іноземною мовою як засобом спілкування. Останнім
часом більшість учнів мають пріоритетну мотивацію у вивченні іноземних мов. Вивчення
іноземних мов відкриває перед учнями великі можливості: життєвий досвід, отриманий в
процесі спілкування з людьми різних етносів, класів та соціальних рівнів; усунення
дискомфорту під час бесіди, мати власне світобачення, думки щодо навколишнього світу,
засвоювати інформацію з різноманітних оригінальних літературних джерел; набуття
престижної професії, проведення ділових переговорів з іноземними партнерами та
отримання підвищення в посаді у подальшому житті.
Динамічний розвиток іншомовної освіти в Україні відбувається завдяки оновленню
навчальних матеріалів, програм, підручників, організації навчального процесу. Створення
нових навчально-освітніх стандартів зазначає, що загальноосвітня школа повинна
сформувати цілісну систему універсальних, загальноприйнятих знань, умінь і навичок, які
забезпечують формування в учнів комунікативної компетенції, досвід самостійності й
особистої відповідальності.
Процес навчання іноземної мови відбувається в ході здійснення акту
комунікативної компетенції, тобто, оволодіння складними комунікативними навичками і
вміннями, формування адекватних умінь у нових соціальних закладах, знання культурних
норм і обмежень в спілкуванні, знання традицій та правил етикету в процесі спілкування,
дотримання правил пристойності, вихованість, орієнтація в комунікативних засобах,
властивих іншомовному менталітету.
Комунікативна компетенція складається з багатьох компонентів:
розуміння особистих якостей та проблем людей, з якими відбувається процес
комунікації ;
володіння деякими комунікативними стратегіями та тактиками, що сприяють
ефективній організації діалогу;
вміння аналізувати та коректно використовувати інтонацію, міміку і жести;
вміння не провокувати та залагоджувати конфлікти під час бесіди;
розвинуте усне та писемне мовлення;
впевненість в голосі під час аргументування своєї точки зору.
Важливо розуміти, що комунікативна компетенція складається з багатьох правил і
не існує одного єдиного зведення для всіх ситуацій. Залежно від середовища, в якій
відбувається спілкування, вона буде зазнавати істотних змін.
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Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння певним обсягом
культурної інформації народу, мову якого вони вивчають. Через виховання в учнів знань
та вмінь використовувати у спілкуванні іншомовні соціокультурні реалії, на ряду з
комунікативною компетенцією виступає і соціокультурна компетенція, яка складається з
декількох аспектів: країнознавчого та лінгвокраїнознавчого.
Учні накопичують знання про культуру, історію, географію, особливості побуту,
традиції та звичаї іншомовної країни завдяки країнознавчій компетенції.
Лінгвокраїнознавча компетенція надає змогу учням коректно застосовувати міміку, жести
та вигуки носіїв мови під час діалогу.
Процес формування соціокультурної компетенції забезпечує підвищення
пізнавальної активності учнів, сприяє розвитку їхніх комунікативних навичок і умінь, а
також мотивації, яка дає стимул до самостійної роботи над вдосконаленням іноземної
мови.
Відображенням менталітету народу країни, що вивчається є національні прислів'я і
приказки, які надають учням можливість судити про правила і принципи спілкування
народу, про цінності та пріоритети, про вірність слову. Вивчаючи прислів'я порівнюються,
як одна і та ж сама думка передається різними засобами в різних мовах.
Оволодіння соціокультурною компетенцією дозволяє почувати себе практично на
рівні з носіями мови, адекватно володіти іноземною мовою (максимально наблизитись до
рівня носіїв мови). Якщо організувати процес навчання таким чином, щоб іноземна мова
вивчалась як феномен національної культури, тоді вдасться забезпечити повноцінне
міжкультурне спілкування і взаєморозуміння, досягти діалогу культур. Учні з превеликим
інтересом відносяться до історії, культури, мистецтва, звичаїв, традицій, укладу
іншомовного народу, тобто до всього, що пов’язане із життям країни, мову якої вони
вивчають, але вчитель повинен зацікавити та надати стимулу для навчання. Процес
вивчення іноземної мови повинен стати творчим процесом «відкриття» для учнів країни,
мову якої вони вивчають.
Саме у початковій школі учні знайомляться з соціокультурними особливостями
іншомовної країни: вони вивчають назви найбільш відомих культурних пам’яток, власні
імена іншомовного менталітету, назви свят, урочистих подій та пам’ятних дат, отримують
інформацію щодо проведення національних свят; вивчають дитячі віршики та пісні. Така
інформація занурює учнів у культурну й національну багатогранність іншомовної країни,
вчить відчувати спільне й особливе в кожній культурі й мові.
Під час навчального процесу в середній школі учні не тільки отримують
інформацію, знайомляться з фактами та вивчають їх,але й порівнюють різні аспекти
країнознавства, говорять про стереотипи нашого сприйняття. Завдяки роботі в колективі в
учнів розвивається здатність бути мовним партнером, правильно вибирати слова і фрази,
які відповідають тій чи іншій ситуації.
У старшій школі, за допомогою мультимедійних технологій учні можуть
самостійно
створювати
різноманітні
соціокультурні
проекти.
Використання
комп’ютерних і мультимедійних технологій на уроках іноземних мов надає змогу йти в
ногу з часом, підвищувати інтерес до навчального процесу. Якщо вчитель використовує
на уроках сучасні пісні або фрагменти фільмів, тоді учні більш зосереджені на засвоєнні
матеріалу. Фактично, на цьому етапі завершується формування загальнолюдської
свідомості в учнів.
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СИМВОЛ КОЛЬОРУ
В КОРОТКИХ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАННЯХ А. КРІСТІ
Юлія Паніхідіна
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Шавловська Т.С.
Колір та колірна лексика давно стали об’єктами експериментування в лінгвістичній
науці. Теорію кольору намагався розробити ще Платон, у якого колір – це «четвертий
елемент відчуття» [2]. Однією з найбільш актуальних мовознавчих проблем останніх
десятиліть є зв'язок мови народу з його національною культурою. У цьому зв’язку набуває
актуальності вивчення тих аспектів мови, які певним чином відображають національну
ідентичність та специфіку певного народу – носія цієї мови. Актуальність теми зумовлена
лiнгвiстичним дослiдженням та вивченням кольороназв, а саме їх аналізом, емоційним
впливом та практичним значенням. Ця стаття перш за все спрямована на розгляд та аналіз
символу кольору в коротких оповіданнях видатної детективної письменниці минулого
століття, Агати Крісті. Для того, щоб вірно розтлумачити розуміння кольорової картини
світу письменниці, перш за все, ми розглянемо національну специфіку кольороназв в
англійській мові та деякі погляди науковців щодо поданої теми.
Колороніми (від л ат. color – колір, гр. onima – ім’я), або кольороназви, колірні
прикметники, колоративи визначаються як лексеми, денотативним значенням яких є
ознака кольору [6]. Колір виступає однією з основних категорій культури, «фіксуючу
унікальну інформацію про колорит навколишньої природи, своєрідності історичного
шляху народу, взаємодії різних етнічних традицій, особливості художнього бачення світу»
[4, с.146-147].
На прикладі англійської і українських мов, можемо зазначити, що існує певна
неузгодженість – в англійській мові існує 6 основних базових кольорів, які позначаються
такими лексичними одиницями: red, orange, yellow, green, blue, purple, у той час, як в
українській – 7: червоний, рожевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий,
відповідно до цього спостерігаємо певні труднощі у перекладі з англійської мови на
українську [8, с. 28-29].
Фразеологізми найбільш точно передають національні особливості того чи іншого
народу. Колір допомагає створити яскраві зорові образи з простих абстракцій, що робить
мовлення емоційно насиченим. Визначаючи фразеологізм мовною універсалією, можна
припустити, що в будь-якій мові існують фраземи, до складу яких входять назви кольорів,
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оскільки фразеологізми відображають реалії життя. Беззаперечним є той факт, що для
кожної мови відбувається різне психологічне тлумачення кольороназв, яке визначається
при перекладі фразеологічних одиниць. Відмінності у сприйманні певним соціумом
довкілля вплинуть на кількість фразем з одним і тим самим кольором у різних мовах [7,
с. 82-87].
З червоним в англійській мові традиційно асоціюється: energy, excitement, action,
danger, love, passion, a warning to stop, anger, armу, Valentine's Day. Фіолетовий колір
набуває значення: royalty, spirituality, wealth and fame, high ranking, positions of authority,
Military Honor (Purple Heart) [3, с.19]. Синій/голубий колір це – trust and authority,
conservative, corporate, peace and calm, depression, sadness, masculine color. Блакитний – це
колір партії торі (консерваторів). Зелений уособлює spring, new birth, regeneration, nature
and environmental awareness, Saint Patrick's Day, jealousy [6]. Жовтий колір в англійській
мові традиційно сприймається як втілення happiness, joy, cowardice, caution, warning of
hazards. Білий колір, як і в більшості європейських мов, асоціюється з brides and weddings,
angels, hospitals, doctors, peace, purity and cleanliness. Чорний колір традиційно
сприймається як power, control, intimidation, funerals, death, mourning, rebellion [1, с.151153]. Колір «grey» асоціюється з похилим віком і мудрістю [5].
Проаналізувавши теоретичні аспекти використання символу кольору в англійській
мові, ми обрали декілька коротких оповідань майстра детективного жанру А. Крісті, щоб
детально розглянути кольороназви та зробити аналіз обраного матеріалу. Не зважаючи на
те, що це короткі оповідання, а не великі, за обсягом, детективні романи, досить часто
зустрічаються різноманітні лексичні та стилістичні одиниці. Саме кольороназви дуже
вдало доповнюють світ, про який розповідає письменниця. Письменниця використовує
колірні одиниць, а саме чорний, сірий, білий, червоний та інші.
Найбільшу групу становить сірий колір, що є однією з головних ознак детективних
оповідань : a little gray woman – маленька сіра ( непримітна) жінка – сірий колір у цьому
випадку відіграє головну роль, тому що для підкреслення непримітності жінки дуже пасує
саме цей колір («The Fourth Man»).
Незважаючи на те, що сірий колір в англійській культурі виступає символом
мудрості, у А. Крісті все ж зовсім навпаки. Саме по собі детективне оповідання постає у
сірих, темних кольорах, воно не має права бути яскравим, воно повинно показувати
читачу, що таємниці скрізь. Письменниця надає цьому кольору особливості та
глибинності.
Наступною за кількістю використаних колірних одиниць виступає кольороназва
«чорний»:
dense blue-black of the hair – рясний синьо-чорний колір волосся - волосся героя
було настільки гарним та густим, що авторка вирішує саме такими кольорами підкреслити
цей факт («The strange case of Sir Arthur Carmichael»).
Чорний колір традиційно сприймається як влада, контроль, залякування, траур,
бунт і тому письменниця досить часто використовує його у своїх оповіданнях
наголошуючи на тому, що у тексті ховається щось страшне, таємниче.
Ще однією вагомою групою кольороназв виступає в оповідання «блакитний,
синій», що традиційно сприймається в англійській мові як символ довіри і авторитету,
консервативності, миру і спокою, депресія, печалі:
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his piercing blue eyes – його пронизливі блакитні очі - як вважається, блакитні очі
несуть у собі якусь таємницю, глибину розуміння та загадковість, тому А. Крісті надає
героєві саме такі риси обличчя («The Fourth Man»).
Перш за все, писменниця використовує блакитний колір для зображення
зовнішності своїх героїв, виділяючи їх на фоні темних загадкових обставин. Інколи синій
колір стає основою її розповідей, а точніше блакитний колір речей виділяє їх серед усіх
чорних та сірих предметів.
Такі кольороназви як «червоний», «золотий», «зелений» та «білий» автор вживає
однаково часто, заповнюючи простір різнобарвними елементами:
Her hair was a lovely pale shining yellow – її волосся було прекрасного блідо –
червоного кольору – зовнішність головної героїні не яскрава, а витончена, і навіть
червоний колір пом’якшується («The Gipsy»).
Символізм викоритсаний А. Крісті у своїх творах, досить різний. Наприклад,
червоний колір – це символ енергії, збудження, дії, небезпеки, любові, пристрасті, гніву та
ін., а зелений - символ весни, нового народження. Білий уособлює шляхетність, а золотий
чи жовтий колір в англійській мові традиційно сприймається як втілення щастя, радості,
боягузтва. Але А. Крісті використовує символ цих кольорів по – своєму, наголошуючи на
блідій зовнішності героїв, на виразних деталях їх одягу, на сяйві їх розкішного волосся та
на яскравості навколишнього середовища.
Останньою групою кольороназв в оповіданнях письменниці виступають такі
яскраві кольори як фіолетовий та рожевий: the purple dying out as if by magic – фіолетове
вмирання, як ніби за помахом чарівної палички - використавши саме цей колір, А. Крісті
прагне наголосити на незвичності загадкової смерті героя, на несподіваному кінці історії
ще однієї особистості («The Fourth Man»).
В англійській мові символізм цих кольороназв дуже цікавий: рожевий є менш
популярним і асоціюється, насамперед, з турботою і вихованням, любов’ю і романтикою,
жіночністю, тоді коли фіолетовий набуває значення духовності, багатства і слави, позиції
влади, військової честі (Purple Heart). А. Крісті досить вдало оперує цими кольорами,
надавши їм свого особистого значення.
Розглянувши кольороназви в коротких оповіданнях А. Крісті можна зробити
висновок, що використані колірні одиниці відповідають детективному стилю
письменниці. Перш за все, вона приділяє увагу досить складним, на наш погляд,
кольорам, таким як сірий, чорний. Але такі кольороназви не настільки важкі для
сприйняття, як здається на перший погляд і, навпаки, вони виражають досить таємничий
дух оповідань і дають змогу читачу повністю зануритись у детективний світ А. Крісті.
Незважаючи на те, що основою оповідань виступають темні кольори, письменниця не
забуває розбавити таємниці маленькими яскравими дрібничками, використовуючи такі
кольори як білий, червоний, синій, зелений і навіть фіолетовий. Такими лексичними
одиницями вона розширює сенс своїх оповідань, дозволяючи іноді читачу вирішувати, що
буде далі, де відбуваються події і що чекає на героїв в кінці розповіді.

119

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.

Все ж таки у А. Крісті, як і у інших письменників існує свій особливий світ, у
якому вона приділяє увагу кожній маленькій, але досить важливій частині великого пазлу,
надає кожному кольору свого особливого значення. З погляду на вище зазначене, слід
зауважити, що незважаючи на досить темну оболонку детективного жанру, письменниці
вдалося вийти за рамки повсякденності і, так би мовити, розмалювати свої заплутані
оповідання різними, але дуже особливими кольорами.
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СКРАЙБІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ПРИЙОМ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ
Христина Петрова
студентка ІV курсу факультету іноземних мов,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц.Рябушко С.О.
Процес візуального
спостереження в сучасному світі відіграє одну з
найважливіших ролей. Під час навчання візуальне сприйняття матеріалу забезпечує більш
ефективніше засвоєння. В навчальному середовищі з’являються нові англомовні слова, а
саме: «скрайбінг», «скрайбер», «скрайб». Отже, актуальність дослідження даної
проблеми полягає в тому, що, з одного боку, скрайбінг є ефективним засобом візуалізації
навчального матеріалу, а з іншого – ця проблема недостатньо розроблена в методиці
викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. Одними з перших, хто
почав застосовувати скрайбінг як продуктивний та інтерактивний засіб для
концептуалізації інформації, якою користуються учні та вчителі в школі, стали
американський викладач Пол Богуш та британський художник Ендрю Парк.
Об’єкт дослідження – процес навчання скрайбінгу учнів середнього етапу
навчання.
Предмет дослідження – зміст і комплекс завдань з англійської мови щодо
навчання скрайбінгу на середньому етапі загальноосвітньої школи.
Мета дослідження полягає в розробці методики навчання скрайбінгу як сучасного
прийому візуалізації навчального матеріалу з англійської мови на середньому етапі ЗОШ.
Завдання дослідження:
- уточнити дидактичні особливості навчання скрайбінгу учнів;
- визначити характер навичок і вмінь, необхідних учням для використання
технології скрайбінгу;
- виявити методичні вимоги до застосування скрайбінгу на уроках англійської
мови;
- відібрати змістовий матеріал щодо навчання скрайбінгу на уроках англійської
мови;
- підібрати комплекс завдань з англійської мови щодо використання скрайбінгу на
середньому етапі навчання загальноосвітньої школи.
Методи дослідження:
- узагальнення досвіду викладання англійської мови в загальноосвітній школі № 6
м. Рені;
- опрацювання наукових джерел з методики навчання іноземних мов та суміжних з
нею наук;
- наукове спостереження процесу використання скрайбінгу на уроках англійської
мови.
Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні критеріїв розробки
комплексу вправ для використання скрайбінгу як сучасного прийому візуалізації
навчального матеріалу з англійської мови на середньому етапі навчання.
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Практична цінність дослідження полягає у створенні комплексу вправ для
використання скрайбінгу як сучасного прийому візуалізації навчального матеріалу з
англійської мови на середньому етапі навчання.
В першому розділі, що має назву «Теоретичні основи навчання скрайбінгу як
сучасного прийому візуалізації навчального матеріалу з англійської мови на середньому
етапі навчання», ми розглянули такі аспекти досліджуваної проблеми: по-перше,
визначили дидактичні особливості навчання скрайбінгу учнів ЗОШ; по-друге, розглянули
психолого-лінгвістичні передумови навчання скрайбінгу на уроках англійської мови на
середньому етапі навчання та по-третє, позначили методичні вимоги до скрайбінгу на
уроках англійської мови.
В другому розділі, який має назву «Організація процесу навчання скрайбінгу на
уроках англійської мови учнів середнього етапу», ми відібрали матеріал щодо навчання
скрайбінгу на уроках англійської мови; підібрали комплекс завдань з англійської мови
щодо навчання скрайбінгу на середньому етапі загальноосвітньої школи та провели
спостереження за діяльністю вчителя англійської мови Узунової М. О. з навчання
скрайбінгу на уроках в загальноосвітній школі м. Рені.
Проведена нами робота дає можливість зробити такі узагальнення:
- вивчення науково-теоретичних матеріалів з проблеми дослідження показало, що
скрайбінг – це мистецтво відображати своє мовлення в малюнках, причому процес
відбувається в реальному часі паралельно з доповіддю мовця, а його дидактичні
особливості в навчальному процесі полягають у тому, щоб привернути увагу до
повідомлення, підвищити рівень засвоєння знань, прискорити їх сприйняття, повторного
нагадування про певну інформацію. Педагог орієнтується не тільки на засвоєння знань,
але й на прийоми його засвоєння, на способи мислення, які дозволяють побачити зв’язки і
відношення між об’єктами, що вивчаються, і, таким чином, поєднати окреме в єдине ціле;
- візуалізація навчальної інформації дозволяє вирішити цілий ряд педагогічних
завдань, а саме: забезпечити інтенсифікацію навчання, активізувати навчальну та
пізнавальну діяльність, сформувати і розвинути критичне й візуальне мислення, зорове
сприйняття, образне представлення знань і навчальних дій, передавати знання та
розпізнавати образи, підвищувати візуальну грамотність та візуальну культуру. Основні
психолого-лінгвістичні передумови навчання скрайбінгу на уроках англійської мови на
середньому етапі навчання полягають у тому, що характерною віковою особливістю учнів
5-9 класів (12-16 років) є не досить розвинута увага. Вони не можуть довго
зосереджуватися на одному об’єкті або дії, тому використання скрайб-презентації
підвищить увагу класу та якісне засвоєння інформації й запам’ятовування ключових
моментів уроку. Так, учні цікавляться різноманітними графічними образами, що пов’язані
безпосередньо з новим навчальним матеріалом, запам’ятовують основні поняття та
терміни. Це стає чудовим стартом для набуття нових знань, умінь та навичок;
- методичні вимоги до скрайбінгу на уроках англійської мови полягають у тому, що
скрайбінг можна використовувати як на початковому етапі навчання, так і на наступних,
оскільки візуалізація є не тільки передумовою успішного оволодіння вправами, але й
обов'язковою умовою їх удосконалення. Є декілька методичних умов, виконання яких
забезпечує успішне навчання скрайбінгу:
1) хороший огляд, який досягається шляхом застосування відповідних фарб,
екранів підсвічування, рейтерів та ін.;
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2) чітке виділення головного при демонстрації ілюстрацій, оскільки вони іноді
містять і відволікаючі моменти;
3) детальне продумування пояснень (вступних, у ході показу і завершальних),
необхідних для з’ясування сутності демонстраційних явищ, а також для узагальнення
засвоєної навчальної інформації;
4) залучення самих учнів до знаходження бажаної інформації в наочному приладді
або демонстраційному пристрої, постановка перед ними проблемних завдань наочного
характеру.
Виконана нами робота в школі під час практики дала можливість стверждувати, що
навчання скрайбінгу повинно підпорядковувати конкретній меті, розвитку самостійності й
активності учнів з урахуванням їх вікових особливостей, тобто вчитель проводить відбір
та організацію матеріалу щодо навчання скрайбінгу на уроках англійської мови й як
організатор і керівник навчального процесу має застосовувати інформаційнокомунікаційні технології як один із допоміжних елементів навчання. Оскільки скрайбінг є
новою формою презентації навчального матеріалу, для учнів, які захоплюються
комп'ютерними технологіями та є можливість використовувати свої знання та вміння на
практиці. Отже, враховуючи те, що структура та зміст скрайбінгу можуть бути
різноманітними, їх можна застосовувати на різних типах уроків, наприклад, на уроках
засвоєння нових знань – для усвідомлення учнями нового матеріалу; на уроках
узагальнення та систематизації знань учні можуть самостійно створити скрайбінг з метою
узагальнення вивченого матеріалу. Тому важливим є процес створення скрайбінгу,
зокрема його дизайну, що вимагає застосування творчих здібностей школярів;

Мал.1. Приклад прийому «скрайбінг»
- комплекс завдань з англійської мови щодо навчання скрайбінгу на середньому
етапі загальноосвітньої школи відбувається з урахуванням системного використання
творчих завдань та різноманітних навчальних вправ, запропонованих програмою.
Обираючи завдання, треба звертати увагу не тільки на індивідуальні особливості дитини,
але й на її мотиваційну готовність та налаштованість до співпраці під час заняття, не
обмежуючи себе стандартними завданнями й матеріалами. Застосування скрайб-
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презентації вносить суттєві зміни у діяльність педагога та розвиток учня як особистості,
ставить нові вимоги до професійної майстерності викладання предмета. Скрайбінг може
стати незамінним помічником для сучасного вчителя, він надає можливість комфортно
зробити презентацію, або ж розповісти історію, чи провести бесіду під час вивчення нових
тем. Якісний відеоролик допоможе виразити творчі ідеї, а головне, що його інструменти
досить легкі для використання учнем середнього етапу навчання;
- спостереження за діяльністю вчителя англійської мови щодо навчання скрайбінгу
на уроках в загальноосвітній школі показало, що застосування сучасних технологій
візуалізації в навчальному процесі створює передумови для підвищення якості й
результативності навчання. Візуалізація в режимі реального часу надає змогу ефективно
утримувати фокус уваги учнів на ключових моментах навчального матеріалу, відкриває
нові перспективи для реалізації провідних дидактичних принципів у навчанні. Разом з тим
візуалізація є потужним дидактичним інструментом, застосування якого повинно бути
стратегічно вмотивованим, педагогічно доцільним, методично підкріпленим. Варто
підкреслити, що сучасні учні звикли до швидких темпів життя, вони непосидючі, їх увагу
важко сконцентрувати впродовж тривалого часу. Скрайбінг заінтриговує учня, змушує з
інтересом очікувати, що ж буде далі, тим самим поглинає його в навчальну проблему.
Тож, скрайбінг як сучасна технологія навчання англійської мови є ефективною й
зручною в роботі вчителя, тому перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо в
застосуванні її при вивченні країнознавчого матеріалу з англійської мови.
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ПАРЕМІОЛОГІЯ В ЛІНГВІСТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Анна Правдива
студентка V курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник –, к.філол.н., доц. Олейнікова Г.О.
Кожна мова відображає навколишній світ по-своєму, тобто представляє якийсь
певний спосіб сприйняття й організації світу. Висловлені в ньому значення складаються в
єдину систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка виражається як обов'язкова
для всіх носіїв мови і визначається як мовна картина світу, яка складається у повсякденній
свідомості певного мовного колективу і відбивається в мові як сукупність уявлень про
світ, як певний спосіб концептуалізації дійсності. «Властивий будь-якій мові спосіб
концептуалізації дійсності як універсальний, як національно специфічний, так що носії
різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, через призму своїх мов» [3].
Німецький мовознавець Лео Вайсгербер вів у наукову термінологію поняття
«лінгвістична картина світу». Основними характеристиками лінгвістична картина світу,
якими її наділяє автор, є наступні:
- лінгвістична картина світу – це система всіх можливих змістів: духовних, які
визначають своєрідність культури і менталітету даної мовної спільності, і мовних, які
обумовлюють існування і функціонування самої мови;
- лінгвістична картина світу, з одного боку, є наслідком історичного розвитку
етносу і мови, а з іншого боку, є причиною своєрідного шляху їх подальшого розвитку;
- лінгвістична картина світу чітко структурована і в мовному вираженні є
багаторівневою. Вона визначає особливий набір звуків і звукових сполучень, особливості
будови артикуляційного апарату носіїв мови, характеристики мовлення, словниковий
склад, словотворчі можливості мови і синтаксис словосполучень і речень;
- лінгвістична картина світу мінлива в часі;
лінгвістична картина світу існує в однорідному своєрідному самосвідомості мовної
спільності та передається наступним поколінням через світогляд, правила поведінки,
спосіб життя, зафіксовані засобами мови;
- лінгвістична картина якоїсь мови є його перетворюючої силою, що формує
уявлення про навколишній світ через мову як «проміжний світ» у носіїв цієї мови;
- лінгвістична картина світу конкретної мовної спільності – це її загальнокультурне
надбання [1].
Лінгвістична картина світу – це «комплекс мовних засобів, в яких відображені
особливості етнічного сприйняття світу», «це сукупність уявлень народу про дійсність,
зафіксованих в одиницях мови, на певному етапі розвитку народу Специфіка мовної
картини світу позначається передусім в лексиці, фразеології і насамперед у пареміології
[9].
Паремії або приказки та прислів’я будь-якої мови являють собою продукти мовної
народної свідомості, як матеріалізація досвіду життя, поведінки, мови поколінь і окремих
представників даного народу відповідно.
Універсальність мовної картини світу найбільш повно відображається в
пареміологічних фондах кожного народу. Прислів'я та приказки відносяться до влучних
зауважень дослідників, «духовного кодексу народу», вони є «зводом і найбільшою
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концентрацією народної мудрості, народних поглядів на життя», одним із глобальних
концептів духовної культури, які будують картину світу носіїв мови» [9].
Паремії всіх народів світу передають одні і ті ж типові ситуації, мають однаковий
логічний зміст, розрізняючись лише образами (деталями, реаліями), з допомогою яких
передається логічний зміст. Паремії відображають особливості взаємовідносин між
людьми, соціально-історичні факти, особливості побуту, традицій і звичаїв. Вивчення
паремій дозволяє виявити, по-перше, культурно обумовлений компонент мовних значень
і, по-друге, розглянути когнітивні механізми формування найважливіших культурних
стереотипів. Функціонуючи як засіб зберігання і передачі народного досвіду, будучи свого
роду кристалізацією етнічного світогляду, пареміологічні одиниці виявляють органічний
зв'язок з концептами як культурно-специфічними варіантами понять, які складають
когнітивний базис національної мовної картини світу.
Незважаючи на те, що лінгвісти, що займаються проблемами пареміології,
фразеології або фольклору, давали своє визначення прислів'я, можна сказати, що
універсальної, загальноприйнятої дефініції «паремії» на сьогоднішній день все ще не
вироблено.
В сучасній лінгвістиці прислів’я та приказки прийнято називати пареміями.
Паремія (від грец. παροιμία – приказка, прислів’я, притча) – це стійка фразеологічна
одиниця, що представляє собою цілісну пропозицію дидактичного змісту. До паремій
належать прислів'я, що представляють собою цілісні пропозиції (наприклад, Ось тобі,
бабуся, і Юріїв день), і приказки, які є фрагментами пропозицій (поживемо – побачимо)
[2].
Згідно Л. Б. Савенкової, «основна складність визначення поняття «прислів’я» та
«приказка» укладена в загальновживаності і – одночасно – історичної багатозначності
цих слів в мові. Інша полягає в тому, що в даний час прислів'я та приказка є об’єктом
вивчення в різних науках - фольклористиці, поетиці, лінгвістики, які звертають увагу на
різні аспекти її сутності і відповідно з цим дають визначення з нетотожними наборами
ознак» [6].
Цим пояснюється безліч визначень прислів’я та приказок. На початковому етапі
вивчення, прислів’я розглядалися як словесні поєднання, та вживалися синонімічне
терміну «приказка». Перші наукові праці з вивчення паремій представляли собою
невеликі збірники висловів і пісень, що не містять пояснення про розмежування між
жанрами.
У зв’'язку з цим Л. Б. Савенкова вважає за доцільне розглянути визначення терміну
« приказка» у лінгвістичній літературі.
Словник-довідник Л. Б. Савенкової дає наступне поняття прислів’ю – мала форма
народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, що несе узагальнену думку,
висновок, іносказання з дидактичним ухилом [6].
За цим же словником, приказка – жанр фольклорної прози, короткий сталий
образний вислів констатуючого характеру, що має одночленну будову, нерідко становить
частину прислів’я, але без висновку, і вживається в переносному значенні [6].
Паремії (приказки та прислів’я) є новим для лінгвістики об'єктом дослідження,
вони вивчаються в різних аспектах. Одне з найбільш часто обговорюваних і спірних
питань пареміології є проблема мовного статусу прислів'їв та приказок. Розглядаючи дану
проблему, не можна не згадати про наявність пареміологічного рівня мови, що
виділяється Р. Л. Пермяковим в його роботах з структурної пареміології [4]. Згідно
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вченому, пареміологічний рівень, що охоплює прислів’я, приказки, прикмети, вірування,
загадки та інші народні вислови, являє собою «верхній» рівень мови, що складається з
безлічі одиниць, «пристосованих для позначення типових життєвих ситуацій, для
формулювання і зручного запам'ятовування різного роду життєвих і логічних правил, для
прогнозування майбутнього і ряду інших прагматичних мовних цілей» [4].
Питання про статус прислів'їв та приказок у пареміологічній системі англійської та
української мов тісно стикається з проблемою визначення основних термінів у вітчизняній
пареміології та зарубіжному мовознавстві. Згідно М. А. Кульковій, «термінологічна
неясність пояснюється складністю питання про розуміння сутності пареміологічної
одиниці, поставленого ще в
на початку XIX століття». Всупереч своєї тривалої історії питання про
лінгвістичний статус паремій досі залишається відкритим.
Проблематичним залишається також питання про включеність або невключеність
паремій у фразеологічну систему мови. Всі вчені визнають, що паремії являють собою
надзвичайно цінне явище для сучасної науки і володіють великим евристичним
потенціалом для культурології, этносемантики, когнітивної лінгвістики. За кожною з
паремій стоїть авторитет поколінь, який створив народ. Завдяки своїй відточеною
формулюванні і лаконічності паремії легко запам'ятовуються. Ніхто не згадує паремії без
потреби і без причини. Вони завжди згадуються нам відповідно до ситуації, а не
випадково. Саме в розмові, у різноманітних мовних ситуаціях проявляється справжня
природа паремій.
Слід визначити, що різноаспектність вивчення пареміологічного фонду мови
пов'язана насамперед з тим, що паремія є не тільки складною знаковою одиницею, але і
своєрідним фольклорним твором. Тому паремія має власне лінгвістичний, так і
філологічні аспекти розгляду. Лінгвістичний, або його ще номінують як структурний,
аспект аналізу паремій торкається ряд проблем, що стосуються статусу і розмежування
видів паремій, специфіки парадигматичних відносин на паремійному рівні лексикофразеологічної системи. У структурному аспекті найбільш повно паремії розглядаються в
працях З. К. Тарланова (1977, 1979, 1988, 1998 р.) і В. П. Жукова (1986, 2000 р.).
Крім того, в останні роки паремії стають об'єктом пристального вивчення окремих
напрямків антропоцентричної лінгвістики і лінгвокультурології, зокрема, у працях
Ф. Ф. Фархутдиновой (2002), К. Б. Савенкової (2000), А. В. Кириліної (1999),
Т. А. Лісіциною (2000), Н. А. Кудріною (1999) та ін. У пареміях знайшло своє
відображення все багатогранне життя народу, всі сфери діяльності людини з труднощами
буття і його протиріччями. Центральною фігурою в них завжди виступає людина в своїх
різних проявах. Принцип антропоцентризму застосовується при дослідженні паремій як
«продукту людської діяльності, призначеного для потреб людини посередника
спілкування, засобу зберігання її досвіду, знань, культури» [7].
Отже, народившись у гущі народного життя, паремії широко використовуються не
тільки у усному мовленні, але і в художніх творах, публіцистиці, засобах масової
інформації, в теле- та радіопередачах, в періодичній пресі, де вони постійно
удосконалюються, шліфуються, переосмислюються, зазнають семантичні зміни і
різноманітні формальні, структурні перетворення. Загальне вживання паремій робить
мову виразнішою, точної, міткою, емоційно забарвленої і експресивно насиченою. Паремії
− трудовий, моральний і художній досвід поколінь, стиснуте в мудрі вислови і образні
вислови. Це життєва, практична філософія, яка служить, насамперед, для відображення
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складності й суперечливості побутової, соціальної та політичного життя конкретного
народу. Прислів'я переходять з одного століття в інше, при цьому і в нових умовах вони
стають досить актуальними та не втрачають свій первісний зміст. З часом паремії
перетворюються в стійкі вирази й активно використовуються людьми, яким необхідно
висловити свою думку певним словом.
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РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
НА СЕРЕДНЬОМУ СТУПЕНІ ЗОШ
Анна Правдива
студентка V курс факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.пед.н., доц. Рябушко С.О.
На початок XXI століття іноземна мова стала важливим засобом міжнародного
спілкування. У Методиці викладання іноземних мов існують різні способи оптимізації
навчальної діяльності, в тому числі й гра. Ігри періодично висвітлюються в методичній
літературі, оскільки викликають інтерес викладачів іноземної мови своєю
розважальністю, навчаючою дією, можливістю використання як засобу емоційної
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розрядки, мотивації навчальної діяльності, з метою тренування, для контролю знань і
навичок учнів. Комунікативний підхід до навчання іноземних мов є сьогодні методичним
стандартом. Комунікативний підхід зумовлює цілі, принципи, зміст і методи навчання
іноземних мов, а методи навчання, у свою чергу, реалізуються в методичних прийомах.
Одним з найбільш ефективних і доцільних прийомів при роботі з учнями є рольова гра.
Про навчальні можливості використання ігрового методу відомо давно. Багато
вчених, що займаються методикою навчання іноземних мов, справедливо звертали увагу
на ефективність використання цього методу. Це пояснюється тим, що в грі проявляються
особливо повно, а часом і несподівано здібності будь-якої людини, а дитини особливо. У
Методиці є чимало досліджень, присвячених вивченню використання рольової гри на
уроках англійської мови. Серед дослідників можна назвати вітчизняних і зарубіжних
авторів: А. Мейл, А. Дафф, Ф. Дубін і Е. Ольштайн, К. Д. Ушинський, А. С. Макаренка,
М. П. Анікєєв, О. С. Анісімов, В. Ф. Смирнов, Г. А. Рубіштейн, Є. И. Матецька,
Т. І. Олійник, С. Н. Карпова, Н. Я. Михайленко та ін.
Сьогодні методистами розроблено велику кількість ігрових ситуацій, рольових ігор
та варіантів їх проведення, спрямованих на підвищення мотивації до вивчення іноземної
мови і для удосконалення процесу навчання іншомовного спілкування.
Проблема використання ігрового методу в навчанні іноземної мови викликає
суперечки вчених і є не до кінця дослідженою. Тому можна констатувати той факт, що
питання вдосконалення ігрового методу в навчанні іноземних мов до цього дня не
втратили своєї актуальності.
Отже, актуальність дослідження обумовлена необхідністю використання у
навчально-виховному процесі з англійської мови рольової гри як простого способу
пізнання людиною навколишньої дійсності, одного із найдоступніших шляхів до
оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної побудови,
організації і застосування рольових ігор у процесі навчання і виховання школярів
засобами англійської мови вимагає ретельного і детального вивчення цього питання.
Об’єкт дослідження – процес навчання рольової гри учнів середнього ступеня
ЗОШ.
Предмет дослідження – зміст і комплекс вправ для навчання рольової гри учнів
середнього ступеня ЗОШ.
Метою даної роботи є розкриття значення рольової гри на уроці англійської мови
не тільки як засобу стимулювання процесу навчання, його оптимізації, але й як важливого
аспекту психологічного комфорту і зняття розумової перенапруги учнів.
Мета дослідження передбачає розв’язання таких основних завдань цієї курсової
роботи:
• уточнити етапи побудови рольової гри, визначити їх мовний зміст;
• з’ясувати вимоги до рольових ігор на уроці англійської мови;
• розглянути структуру, етапи рольової гри, а також її місце у навчальному процесі.
Методи дослідження:
- лінгвометодичний аналіз рольової гри
- наукове спостереження процесу проведення рольової гри на уроках англійської
мови
- моделювання рольової гри англійською мовою
- спостереження за діяльністю вчителя щодо організації проведення
рольової гри на уроках англійської мови.
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Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні критеріїв розробки
комплексу вправ для навчання рольової гри на уроках англійської мови.
Практична цінність роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із
творчого використання рольових ігор вчителями середньої школи для активізації
навчально-виховного процесу.
У першому розділі нашого дослідження «Теоретичні основи застосування рольової
гри як засобу інтенсифікації навчання англійської мови на середньому ступені ЗОШ» ми
розглянули такі аспекти дослідженої роботи:
1. Дидактичні особливості рольової гри в школі
2. Психологічно-лінгвістичні передумови використання рольової гри на уроках
англійської мови
3. Методичні вимоги до рольової гри на уроках англійської мови
В другому розділі, який має назву «Організація процесу навчання рольової гри на
середньому ступені ЗОШ» ми розробили:
1. Відбір та організацію матеріалу щодо проведення рольової гри на уроках
англійської мови
2. Підібрали комплекс завдань для учнів середнього ступеня навчання: рольова гра
3. Спостерігали за діяльністю вчителя англійської мови Бесчастної Інни Олегівни в
загальноосвітній школі №2 міста Кілії щодо організації проведення рольової гри на
уроках англійської мови
Результати проведеного дослідження дають підстави зробити такі висновки.
Рольова гра вважається одним із найбільш ефективних прийомів реалізації
комунікативного принципу в навчанні англійської мови. Широкі можливості для
активізації навчального процесу дає використання рольових ігор. Відомо, що рольова гра
представляє собою вигадане відображення її учасників в реальній практичній діяльності
людей, створює умови реального навчання.
Одним із шляхів підвищення ефективності навчання англійської мови є
використання рольової гри, яка дає змогу висунути на перший план оволодіння учнями
мовленнєвою діяльністю (а не мовним матеріалом, як це буває при застосуванні ігор з
елементом змагання). Рольова гра допомагає реалізувати основний принцип
комунікативної спрямованості навчання. Вона сприяє підвищенню в учнів мотивації
вивчення англійської мови, дозволяє враховувати психологічно-вікові особливості учнів,
їх інтереси й нахили, сферу їхньої діяльності, моделюючи ситуації реального спілкування.
Рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду,
одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок
людини, її сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм,
активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Завдання педагога полягає в
тому, щоб знайти максимум педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване
прагнення дитини до активної пізнавальної діяльності.
В рольовій грі насамперед розвивається уява, увага й образне мислення дітей,
закладається здатність оперувати образами дійсності. Що стосується психологічних
особливостей, то однією з основних психологічних особливостей учнів середнього
шкільного віку є мимовільна та нестійка увага. Рольова гра створює широкий простір для
імпровізації, формує творчу уяву, сприяє становленню довільної пам’яті, увазі й
мисленню дитини.
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Рольова гра як методичний прийом навчання англійської мови одержала широке
застосування в практиці. Вона належить до групи активних засобів навчання, допомагає
активізувати мовленнєву діяльність школярів, формує у них уміння самостійні
висловлювати свої думки, виховує в учнів почуття впевненості в собі, сприяє створенню
позитивного психологічного мікроклімату на уроці; залучає до активної мовленнєвої
діяльності всіх учнів класу.
Вчителю слід заздалегідь готуватися до уроку-гри. Вчитель має відібрати
потрібний матеріал до рольової гри,залежно від можливостей учнів,а також правильно
організувати процес рольової гри.
На основі аналізу використання комплексу рольових ігор для навчання англійської
мови, ми можемо зробити висновки:
1. Рольові ігри відповідають сучасним вимогам Державного освітнього стандарту
та є одним з елементів комунікативного підходу, тому що стимулюють мовленнєву
діяльність учнів та створюють сприятливі умови для спілкування, свідченням чого є
активне і невимушене спілкування учнів англійською мовою під час проведення рольових
ігор.
2. Рольові ігри є одним з елементів особистісно-орієнтованого підходу до навчання
учнів, тому що диференційовані завдання створюють умови, в яких учні із різними
рівнями мовленнєвих умінь та навичок працюють з іншими, не помічаючи цієї різниці.
3. Рольові ігри надають можливості для розвитку творчих здібностей учнів під час
мовленнєвої діяльності за рахунок того, що роль вчителя обмежується тільки поясненням
завдання учня, а далі учень грає самостійно і підбирає ті мовні засоби, які саме він вважає
необхідними у ситуації.
Отже, спостереження показали, що на уроках англійської мови в залежності від
віку учнів можливі різні форми рольової гри
При організації ігрового спілкування виходять з того, що мовленнєва діяльність –
це сукупність мовленнєвих дій, що входять у будь-яку діяльність і підпорядкована меті
цієї діяльності; в ігрових обставинах мовленнєві дії необхідні для оволодіння уявною
діяльністю, її плануванням і координації зусиль партнерів .
Тому для правильної організації рольової гри необхідно виділити і обдумати зміст
діяльності, тобто діловий фон спілкування, а також показати необхідність мовленнєвих
дій, без яких досягнення мети даної діяльності виявляється неможливим.
Перспективу подальших досліджень використання рольових ігор на уроках
англійської мови потребує певних послідовних кроків щодо ії організації, тому укладання
методичних рекомендацій й буде ефективним для такої роботи.
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СУЩНОСТЬ ЭМФАЗЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Марина Рублева
магистрантка факультета иностранных языков
Измаильский государственный гуманитарный университет
Научный руководитель – к.филол.н., доц. Олейникова Г.А.
Полифункциональность художественного произведения проявляется во внешней
организации текста, а именно в функциях, которые несут различную
лингвостилистическую нагрузку. Наиболее частотными являются коммуникативная,
экспрессивная, эстетическая, прагматическая и эмотивная. Взаимодействуя между собой
в тексте художественной прозы, данные функции придают художественному тексту
особую эмоционально-экспрессивную окраску.
Человек и его эмоции являются частью объективной действительности. Свои
мысли, эмоции, чувства, состояние своего сознания и личные переживания говорящий
может передать посредством слова, сообщения или же текста. Перечисленные факторы,
как правило, в тексте закодированы с помощью определенных слов, которые находят свое
выражение с помощью разных экстралингвистических факторов.
Многие исследователи писали о специфике слова в художественном тексте. Так,
А. М. Пешковский, А. А. Потебня, В. В. Виноградов, Д. Н. Шмелев считали, что слово в
художественном тексте семантически преобразуется при помощи особых условий
функционирования, создавая при этом дополнительный смысл. Эстетические и
экспрессивные эффекты художественного слова создаются с помощью взаимодействия
прямого и переносного значения, что делает текст образным и выразительным.
Ученые Н. А. Лукьянова, В. А. Маслова, В. И. Шаховский и др. утверждают, что
каждый текст несет в себе экспрессивность. Именно экспрессивность содействует
авторской интенции, речевого общения между персонажами и обеспечивает
эмоциональное воздействие на сознание и поведение реципиента-читателя. Вероятность
возникновения экспрессивного эффекта повышается с количеством использованных
экспрессивных языковых средств в художественном тексте.
Различные исследовательские концепции подтверждают тот факт, что,
экспрессивная функция текста реализуется лишь при включении текста в процесс
общения автор-читатель, т.е. при наличии реципиента, который способен воспринять
текст. Следовательно, стоит учитывать взаимодействие текста с внешними факторами и
явлениями, психологической и социальной реальностью, а также с функционированием
текста в этой реальности. Схематически подобное изложение материала можно
представить в виде следующих отношений (см.схема №1):
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Схема№1
Действительность

Автор

Текст

Реципиент/Читатель

Язык/Слова
Приведенная выше схема №1 демонстрирует нам четыре вида отношений, в
которые вступает текст: текст – художественная действительность, текст – автор, текст –
реципиент/читатель и текст – язык. Исходя из приведенных видов отношений текста,
было выделено четыре вида экспрессивности.
Экспрессивность
№1
возникает
при
взаимоотношении
текст
–
объективная действительность (окружающий нас мир). Данный вид экспрессивности
отображает в тексте в виде фактов происходящие в реальном мире, например, сенсации,
убийства и т.п., что делает Экспрессивность №1 фактологической.
Экспрессивность №2 создаётся в результате взаимодействия текст – автор. При
выборе конкретного варианта содержания из множества возможных, фактически автор
прогнозирует ожидание реципиентов/читателей, как он или она отреагируют и воспримут
художественную действительность, изображенную в создаваемом произведении.
Так как в основе Экспрессивности №3 лежит отношение текст –
реципиент/читатель, её многие лингвисты признают наиболее важным видом проявления
эмоциональности и экспрессии. Каждый читатель смотрит на один и тот же текст сквозь
призму своего индивидуального сознания, собственных интересов и представлений,
понятий и потребностей. Восприятие текста - сложный для сознания читателя-реципиента
процесс взаимодействия сообщаемой информации, его личностных качеств, знаний,
информации поступающей из разных языковых источников и подтекстовых информаций.
Выделяют ряд факторов, действие которых влияет на силу Экспрессивности №3:
• Гармоничность целей автора и реципиента;
• Заинтересованность и важность сообщаемой автором информации для реципиента;
• Мировоззрение, нравственные установки и ценностная ориентация реципиента;
• Знания и жизненный опыт реципиента, способствующие формированию
собственных ожиданий относительно содержания текста.
В основе процесса создания Экспрессивности №4 лежит связь текст – язык. В
текстах любого стиля, в особенности художественного, совокупность языковых средств,
функционирующая в тексте не является беспорядочной и хаотичной. Разнообразные
языковые средства, морфологические, лексические, синтаксические и фонетические, на
всех экспрессивных уровнях образуют своеобразную «мелодию», которая, в свою очередь,
влияет на целенаправленную деятельность читателя/реципиента, внося изменения в его
эмоциональное состояние и восприятие окружающей действительности [6, c.16-19].
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Швейцарский лингвист Ш. Балли разработал «аффективную» теорию стилистики,
которая лежит в основе почти всех концепций экспрессивности. Данная теория описывает
двоякое изучение стилистики, а именно от языковой сущности к её реализации в тексте и
от текста к выделению экспрессивно окрашенных средств в их контекстуальных связях.
Ученый разделяет языковые факты на факты с преобладающей логической доминантой и
факты с преобладающей эмоциональностью. По его мнению, в основе стилистики лежит
понятие эмоциональной окраски экспрессивных факторов, которые в свою очередь и
образуют эмоциональную систему художественного языка [1].
С возникновением и детальным изучением данной теории возникло множество
разноречивых концепций и взглядов на экспрессивность. Важно отметить, что одним из
главных различий в подходе к экспрессивности является то, что одни ученые связывают
экспрессивность только с выразительностью как таковой, другие трактуют её как средство
усиления выразительности и изобразительности. Экспрессивность в каждом конкретном
случае может быть реализована как выразительностью, так и изобразительностью.
Экспрессивность может представляться в тексте как однокомпонентное, так и
многокомпонентное явление. Данное положение представлено схемой №2.
Экспрессивность
Схема №2

Однокомпонентное
явление

Эмотивность

Интенсивность

Оценка

Многокомпонентное явление

Оценка +
эмоциональное
Оценка + эмотивность +
образность +
интенсивность

Чистая
экспрессивность
+ эмотивность +
образность
Образность +
интенсивность + новизна

Образность + интенсивность + оценка +
эмотивность + стилистическая модальность

Схема № 2 демонстрирует проявление однокомпонентной экспрессивности,
которая наиболее часто сводится к эмотивности [6].
Необходимо заметить, что большинство отечественных и зарубежных
исследователей употребляют эти термин как синонимы. В свою очередь, Е. М. ГалкинаФедорук утверждает, что экспрессивное в языке используется для усилении
изобразительности и выразительность, а эмоциональное, в свою очередь, для выражения
чувств. Таким образом, исследователь определяет экспрессивность как более широкое
понятие, составной частью которого является эмотивность [3].
М. Поляков предлагает рассматривать экспрессивность в связи с формой
высказывания, а эмоциональность – в связи с содержанием.
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А. И. Ефимов, Н. А. Лукьянова, О. И. Блинова и др. также признают
экспрессивность более широкой категорией, нежели эмотивность [2; 4; 5]. Но, есть
исследователи, которые считают иначе. Например, К. Изард, И. Р. Гальперин более
широкой категорией считают эмотивность.
Многие исследователи, такие как И. В. Арнольд, Ш. Балли, В. И. Болотов,
В. Г. Гак. понимают экспрессивность как однокомпонентное явление и отождествляют её
с интенсивностью.
Согласно учениям академика В. В. Виноградова, помимо чистой экспрессивности,
понятие включает в себя также образность и эмоциональность, которые и служат
средством усиления впечатления. Л. И. Киселёва считает, что экспрессивность – это
образность, интенсивность и новизна. Отсюда экспрессивность воспринимается как
многокомпонентного явления.
В. Н. Телия наиболее широко понимает экспрессивность и к уже известным
слагаемым добавляет ещё и стилистическую маркированность [8, c. 124].
Таким образом, рассматривая выше изложенный материал можно сказать, что
экспрессивность – это усиление, акцентирование содержания текста с помощь различных
языковых средств и приёмов. Одной из составляющих моментов экспрессивности
выступает эмотивность, интенсивность, оценка и образность, которые, в свою очередь,
усиливают авторскую позицию создания художественной действительности текста.
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У другій половині ХХ-го століття кінофільми стали тим медійним засобом, який є
постачальником моделей поведінки для середньостатистичного носія сучасної культури.
Саме кінематограф і телебачення є джерелом більшості текстових ремінісценцій (цитат,
алюзій), функціонуючих у повсякденній комунікації [1, с. 140].
Твори кіномистецтва вивчають психологи, філософи, соціологи та лінгвісти, що
породжує такі поняття, як кінотекст, кінодискурс, кінодіалог.
Вчені використовують різні підходи у своїх дослідженнях, як-от: семіотичний,
когнітивний, комунікативний та інші. Найчастіше дослідники розглядають поняття
кінотексту та кінодискурсу як відношення частини та цілого. До поняття кінодискурсу
відносять як кінотекст, так і сам кінофільм, його інтерпретацію кіноглядачами та смисл,
який в нього було вкладено режисером, сценарістом та іншими учасниками кінопроцесу
[2,с.10].
Кінотекст визначають, як зв’язне, цільне та завершене повідомлення, виражане за
допомогою вербальних та невербальних знаків, організоване за допомогою
кінематографічних кодів [1, с. 37]. Однак, кінотексту притаманна більша залученість до
процесу міжкультурної комунікації, ніж звичайному вербальному тексту [1, с. 142-143].
Лінгвістичний аналіз кінотексту передбачає чітке розуміння предмета дослідження
та його основних характеристик. Раніше фільми розглядали як тексти з позицій семіотики
та виділяли поняття «кадру», «кінофрази», «одиниці кінозначення», коли кадру відповідає
слово. Ю.М. Лотман бачить сутність кінематографічного значення у впливі на глядача, що
передбачає дослідження кінотексту у ланках семіотичного підходу [3, с. 14]. Тут також
спостерігається зв’язок з лінгвістичною прагматикою, до інтересу якої належать
проблеми, пов’язані із мовцем, адресатом, їх взаємодією у комунікативній ситуації.
Сучасні дослідники вивчають когнітивні моделі кінотексту, відводять окрему
вирішальну роль вербальним компонентам, окреслюють культурологічні фактори, що
впливають на кіноспілкування, представляють культурно значиму інформацію як ту, що
служить фрагментом ціннісного досвіду, вивчають структурну організацію сучасного
кінотексту, його полікодову та полімодальну організацію тощо.
У нашому розумінні кінотекст розглядається як текстовий аналог фільму зі
словесним позначенням невербальних компонентів, як гетерогенне утворення зі складною
структурою, що дозволяє вивчати кінотекст з позицій лінгвістики і з позицій
перекладознавства.
Переклад англомовного кінотексту передбачає добре розуміння культурної
складової, глибокі фонові знання ситуації, зображеної у кінотексті, сучасних тенденцій у
перекладі означених типів текстів, «орієнтуючись на те, щоб здійснити художньоестетичний вплив і досягти комунікативно-прагматичного ефекту, переклад фільмів являє
собою різновид художнього перекладу» [4, с. 143-144].
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Дослідження в галузі культурного переносу охоплюють доволі широкий спектр
інтересів філології та гуманітарних дисциплін. Найбільш переконливу трактовку
проблематики кіноперекладу може дати концепція культурного переносу, що виникла у
Франції в роботах філологів-германістів, котрі вивчали феномени міжкультурної взаємодії
при сприйнятті творів художньої літератури в іншому культурному середовищі.
Перекладач повинен не лише донести до глядача суть кінотексту, але й занурити
його в атмосферу тієї країни, з мови якої перекладається фільм, а для цього необхідно на
високому рівні володіти мовами оригіналу та перекладу, знати культурні особливості
країн, аби гідно адаптувати переклад для глядачів.
За словами Чарльза Ж. Філмора, «…подвиг перекладача полягає не лише в тому,
щоб зрозуміти сцени, що стоять за фреймами тексту оригіналу, з огляду міжкультурної
взаємодії не менш важливо віднайти в мові перекладу такі фрейми, які б відтворювали
адекватні сцени у свідомості читача. В цьому сенсі переклад постає в якості креативного
транс культурного процесу» [4, c. 165].
При перекладі кіносценаріїв дуже важливим моментом є переклад безпосередньо
назви фільму. Переклад назви фільму – це окрема перекладацька проблема. Назва фільму
несе в собі певну функцію стиснення сенсу всього фільму в коротку фразу. Крім того, ця
фраза повинна давати уявлення читачу про жанр фільму, натякати на його зміст,
привертати увагу. Перекладач повинен враховувати ці функції назви та керуватися не
лише знаннями мови, але й враховувати велику кількість інших нюансів при перекладі.
Саме при перекладі назв фільмів можна застосовувати велику кількість стратегій
адаптації. Найпростіша стратегія перекладу – це прямий або дослівний переклад назв
фільмів на українську мову, який застосовується за відсутності неперекладних соціокультурних реалій та конфлікту між формою і змістом, наприклад: The Aviator – Авіатор
(2004), Address unknown – Адреса невідома(2001) , Coast Guard – Берегова охорона(2002).
Друга стратегія перекладу – це трансформація назви, яка зумовлена різними
факторами: лексичними, стилістичними, функціональними, прагматичними. Переклад
назви може супроводжуватися смисловою адаптацією, за якої смислова або жанрова
недостатність дослівного перекладу компенсується заміною або доданням лексичних
елементів, якіпов’язані з сюжетом фільму. Так, наприклад, фильм D-Wars перекладено як
«Війна динозаврів», а Scary Movie – «Дуже страшнее кіно».
Третя стратегія, якою користуються перекладачі – це заміна назв фільмів через
неможливість передати прагматичний сенс вихідного тексту. Прагматична адаптація
викликана певними пластами лексики, до яких відносяться реалії, фразеологізми,
авторська словотворчість, які несуть певне смислове навантаження, яке стає незрозумілим
при дослівному перекладі. Наприклад, фільм «Power 98» в перекладі «Станція Смерті»
стає ближче за сприйняттям для україномовного читача. Найбільшу складність
представляють назви, що містять в собі гру слів. Наприклад, «Finding Neverland» на
українську мову перекладено як «Чарівна країна».
Вибір стратегії перекладу назв фільмів визначається потребою в соціо-культурній
або прагматичній адаптації тексту, тобто такому перекладу назви, який би ніс певне
смислове навантаження для глядача. Тому необхідно враховувати так званий соціальнокультурний вплив, який, згідно з Комісаровим, примушує «перекладача скорочувати або
цілком опускати все, що в приймаючій культурі вважається недопустимим через
ідеологічні, моральні або естетичні міркування» [7, c. 127].
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Останнім часом все частіше при перекладі назви фільму віддають перевагу не
лексичному, а прагматичному еквіваленту, котрий проходить певну стратегію адаптації–
жанрову або смислову. Вибір стратегії при перекладі назв фільмів залежить від специфіки
вихідного тексту, лінгво-культурного навантаження тексту, ідеологічних причин і
багатьох інших факторів. Так, наприклад, всім відомий фільм «У джазі тільки дівчата» в
оригіналі звучить як «Some Like it Hot», але дослівно перекладається «Дехто любить це
гарячим». А все тому, що в Радянському Союзі такий переклад був некоректним.
Дослідники вважають, що переклад назв фільмів можна порівняти з перекладом
афоризмів та прислів’їв, оскільки вони мають схожі текстові ознаки і принципово схожий
підхід до перекладу.
Нажаль, зараз частіше за все кінофільми є не культурним надбанням, а
комерційними творами. Тому професіональному перекладу фільму не приділяється
достатньо уваги і часу.
Проте важливо пам’ятати, що багато в чому успіх зарубіжного фільму залежить від
його якісного перекладу.
Існують наступні правила:
1. Перекладач повинен зрозуміти суть діалогів в оригіналі, що може зайняти
достатню кількість часу. Крім того спеціалісту, що займається перекладом, необхідно не
лише в досконалості знати іноземну мову, але і бути ерудованим в різних областях науки,
мистецтва, релігії тощо.
2. Переклад діалогів фільму повинен бути максимально наближеним до тексту
оригіналу. Щоб уникнути перекладацьких ляпів, необхідно консультуватись зі
спеціальними словниками ідіом та сленгових виразів.
3. Потрібно попрацювати з уже перекладеним текстом для того, щоб надати йому
літературного вигляду. Професійний перекладач повинен мати навички літературного
редактора [8, с. 203].
В. Дєвкін вважає, що для професійного перекладача необхідним є знання розмовної
лексики для розуміння побутової мови, володіння значним обсягом лінгвокраїнознавчої
екстралінгвістичної інформації, вміння розкодовувати підтекст, асоціативний план
висловлювань [9, с. 395].
Перекладач має точно передавати всі власні назви, прізвища, імена, назви
журналів, топонімiчнi назви. Треба дотримуватися стилю, яким здійснюється переклад.
Особливо важко перекладати фільми пізнавального характеру (різноманітну
документалістику), оскільки вони мiстять багато фактів, наукових термінів, що
потребують адекватного перекладу.
Для сучасного стану українського перекладознавства першочерговим є вирішення
таких проблем, які мають історичне, теоретичне і методологічне підґрунтя. На справді ж,
кінопереклад є надзвичайно складним видом перекладацької діяльності і саме тому
вимагає високого рівня фахової кваліфікації. До причин зниження якості кіноперекладів
можна віднести і надходження великої кількості зарубіжної кінопродукції різного ґатунку,
що скорочує обсяг часу на роботу з текстом.
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ФРАЗЕОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА ОБМАНУ
НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ
Олена Салі
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Сорока Т.В.
Сучасну лінгвістику характеризують дві основні тенденції: з одного боку, в її
завдання входить адекватний опис окремих мов з акцентом на їх специфічні особливості, з
іншого – чітко проявляється прагнення вчених-лінгвістів досліджувати в типологічному
ракурсі мовні універсалії на всіх рівнях мови.
Подібні процеси спостерігаються і у фразеології. Наявність численних робіт,
виконаних на фразеологічному матеріалі генетично споріднених і неспоріднених мов
(роботи Е. Ф. Арсентьєвої, В. Г. Гака, З. З. Гатіатулліної, Д. О. Добровольського,
О. Ч. Кшановского, В. М. Мокієнко, Ю. Ф. Прадід, А. Д. Райхштейн, Е. М. Солодухо,
Ю. П. Солодуб, Ж. Фінк і ін.) наочно свідчить про стійкий інтерес вчених до проблем
структури, семантики, граматичної будови і функціонування фразеологічних одиниць
(далі ФО).
Загальновідомо, що саме у фразеології найбільш яскраво відбивається навколишній
світ людини. Зіставлення механізмів непрямої номінації в різних мовах сприяє виявленню
тих ідіоетнічних особливостей вербального мислення і сприйняття дійсності мовними
колективами, які знаходять своє відображення у фразеологічній картині світу.
Фразеологічний мікроконтекст кодує важливу лінгвокультурну інформацію, він наочно
показує спільне та відмінне в способах лінгвістичної репрезентації знань про світ і
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одночасно виразно підкреслює довільність мовних і культурних конвенцій. Схожа образна
мотивація ФО в різних мовах може бути пов’язана з різними смислами.
«Фразеологічний склад будь-якої мови, – справедливо з цього приводу зауважує
В. М. Телія, – найбільш культурно-національний, оскільки система образів, закріплених в
ньому, служить свого роду «нішею» для акумуляції світобачення і так чи інакше пов’язана
з матеріальною, соціальною або духовною культурою даної мовної спільності, а тому
може свідчити про її культурно-національній досвід і традиції» [9, с. 215].
Традиційно вважається, що національна своєрідність мови отримує закріплення,
насамперед, в номінативних одиницях мови – в лексичних і фразеологічних. Дійсно,
культурологічне маркування лексичних одиниць найбільш помітне і тому легше
піддається аналізу. Це пов’язано з особливостями позначення предметного світу: кожна
мовна спільність фіксує в словах і ФО свої уявлення про світ, отримані в ході пізнання
навколишньої дійсності, по-своєму рефлексує її. Але «кожен народ під впливом
особливостей світосприйняття будує також і граматичну структуру мови, що представляє
собою результат категоризації пізнавальних об'єктів» [2, с. 8].
Національно-культурна своєрідність граматичного ладу мови пов'язане з
особливостями світосприйняття етносу, які обумовлюють його оформлення. В основі
граматичних категорій лежать уявлення про властивості об'єктів предметного світу і
відносинах, що виникають між ними. Виходячи з власного досвіду освоєння кожний
народ здійснює вибір істотних, на його погляд, характеристик реалій навколишнього
світу, що мають надалі важливе значення для комунікації і його практичної діяльності [10,
с. 285]. Загальний характер логічного мислення і єдність пізнавальної дійсності пояснює
наявність в мові універсальних граматичних категорій, таких, як категорія часу, числа;
виділення частин мови та інше. Деталізація або узагальнене уявлення тих чи інших
граматичних значень пов’язано із закріпленням в мові різного досвіду освоєння світу і, в
зв’язку з цим, з різним ступенем абстрагування у вираженні тих чи інших значень
(Р. Якобсон, Б. А. Серебренніков, В. Н. Ярцева, А. П. Юдакін, Р. М. Фрумкіна та ін.).
Як відомо, українська та англійська мови належать до різних мовних груп
(відповідно слов’янської та германської) і характеризуються мінімальною кількістю
фонетичних, морфологічних та синтаксичних відповідностей. Вони розрізняються і
типологічно: українська мова є мовою синтетичного ладу, у той час як англійська мова –
аналітичного.
Національна специфіка цих народів проявяється насамперед через їх мовленнєву
діяльність.
Люди з різним темпераментом, характером, ступенем емоційності реагують на
однакові події по-різному, що й, безумовно, передано у фразеології говіркового мовлення.
Фразеологічна мікросистема «Мовлення» є одним з тематичних полів, що
становлять ідеографічну групу «Психічні процеси людини». У свою чергу тематичне поле
«Мовлення» складається з трьох тематичних груп: «Інформування», «Переконання»,
«Волевиявлення». Розглянемо одну з форм інформування, а саме обман.
Джерелом нашого дослідження є фраземи української мови за «Фразеологічним
словником української мови» [1] та англійської мови, визначені за «Новим навчальним
словником фразеології сучасної англійської мови» [6].
Фразеологічні одиниці української мови виражають феномен неправди частотніше,
напр. брати за чисту монету («наївно вважати, обманюватися»), варити кашу
(«вигадувати»), вигадувати таке, що і в борщ не кришать («плести дурниці»), виссати з140

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
під пальця («вигадувати»), гнати химери, баглаї гнути («говорити нісенітниці»), на вербі
груші ростуть («нісенітниці, дурниці»), заливати гусаря («поєднувати реальне і
вигадане»), і на голову не лізе («нісенітниці»), плести мандрони, плести сухого дуба,
теревені правити, розводити андрони («говорити дурниці, нісенітниці»), сон рябої
кобили («дурниці»). З розглянутих стійких виразів української мови лише 5 фразем
віднесено до різновиду вербального еквіваленту помилки. В українській мові є значна
група стійких сполучень, які відображають намір потішити і використовуються через
«любов до мистецького слова».
Фразеосемантичне поле «Обман» репрезентовано у таких фраземах, як, брати на
Бога, брати на пушку, брати на арапа, грати в жмурки, замазати (замилювати,
замулювати) очі («хитрувати, перехитрити»), затуманювати очі («вводити в
оману»), ловити на гачок («перехитрити, ввести в оману»), морочити голову, наводити
полуду на очі («обдурювати, хитрувати»), напускати дурману, наставляти тенета
(«обманювати»), пересмикувати карти, підвести під дурного хату, пускати ману в очі
(«ошукувати»), розминутися з правдою («брехати»), туманити голову («морочити,
інтригувати»). Ця група фразем легко вичленовується за тлумаченням словника. Ці ФО
пояснюються за допомогою слів ошукувати, морочити, обманювати, хитрувати, які
виявляють навмисну передачу дійсних відомостей через їх перекручування. В українській
мові на позначення брехні зустрічаються такі фраземи, напр., дурити голову, залишати в
дурнях, пошити в дурні, водити за ніс, обвести круг пальця, забити баки («одурити,
одурачити»). Їх значення тлумачаться словом одурити, та відображають уявлення людей
про цей феномен, а саме як завдати жертві шкоди через викривлену інформацію.
Сьогодні найуживаніший символ обману в українській мові – локшина: «Вельми
навіть приємні люди, бо приїхали до Країни Дурнів не з порожніми руками, а зі своєрідною
«гуманітаркою» у вигляді необмеженого ресурсу локшини, званої по-їхньому спагетті. І
навісили вони свої макаронні вироби на вуха нашим рідним Буратінам, і пошили їх в
останні Дуремари» (П.Любчик) [8, с. 4].
Фраземи англійської мови розподіляються на три групи. До першої групи
включаються ФО, які виражають неправду, напр., dead wrong («помилитися»), to get mixed
up («вірити чуткам»), the grapevine («чутки, неправда») – вербальні відповідники
помилкової думки особи. Другу групу складають такі фраземи: to kid («дражнити,
жартувати»), to play pranks («жартувати, розігрувати»), які отримують саме це значення у
певному контексті. Третя група ФО виражає немотивований обман, бажання потішити,
напр., hot air («нісенітниці»), a cock-and-bull storу («байка, казочка про білого бичка»).
Свідоме бажання особи надати недійсну інформацію виражають такі фраземи,
напр., to take advantage («обманювати»), to beat abоut / around the bush («натякати,
недоговорювати»), to cook the books («шахраювати»), tochisel (оut of) («ошукати»), to fob
off («ошукувати покупця»), to gup («хитрувати, дурачити»), to make believe («хитрувати,
прикинутися»), to steal a morch («обхитрити»), to play games («дурити»), to give smb. a
snow job («обхитрити, обвести круг пальця»). Ці стійкі вирази характеризують
напівправду, хитрування, ошукування співрозмовника.
Навмисне, свідоме перекручування дійсності висвітлюють англійські фраземи: to
blot one’s copybook(«звести наклеп»), to give smb. the business («обдурити»), guff
(«наклеп»), to put smb. to shame («звести наклеп»), to take smb. for a ride («обдурити,
виманити гроші»), to sell a gold brick («обдурювати, жити брехнею»), to speak with a forked
tongue («подобається дурити»).
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Так, англійська фразема draw (pull) the wool over smb’s eyes (натягнути шорстку
навколо очей) для носіїв мови має значення «обдурити, шахраювати». Компонент wool
over eyes асоціюється з обертанням очей чимось м`ягким як шорстка, але закриває доступ
до реальності, можливості отримувати інформацію за допомогою зорового каналу.
Аналогічне значення мають українські фразеологічні сполучення як, пускати ману в очі,
напускати дурману, тобто навмисно замулювати очі людині аби сховати якусь
інформацію.
Виявлено, що у ставленні до обману в українців та англійців багато спільного.
Обман в обох мовах виявляється через корисливість, бажання уникнути покарання, страх
приниження, прагнення ствердити свій авторитет. Незважаючи на спільні риси існують і
особливості, які акцентують увагу саме на соціально-психологічному та моральноетичному розумінні неправди, обману чи брехні. Так, в англійців важливим є поняття
непорушності приватного життя, заборона на розголошення особистих таємниць: privacy.
Сучасна західна психологія визначає privacy як право і дорослого, і дитини уникати
розмов на особисті теми [11, с. 30-41]. Тож людина має враховувати бажання іншої
людини щодо втручання в її особисту сферу. Обман визначається правом людини
приховувати те, що іншим не варто знати.
Українці навпаки більше відкриті у спілкуванні, в них інші психологічні основи.
Вони визнають тісний контакт між собою, прагнуть до щирості, відвертості. Такий
колективізм став частиною самосвідомості. У них відсутня заборона на особисті питання,
хоча вони, безперечно, порушують права людини.
Для українського народу важливим є розуміння справедливості та того, як
правильно відноситися до людей. Саме це стає основою у визначенні, чи говорити
співрозмовнику правду. Справедливість, з точки зору мовця, дає можливість приховувати
певну інформацію чи змінювати її. У цьому полягає різниця між сприйняттям неправди,
обману чи брехні в українців та англійців.
Отже, у фразеології української та англійської мов найчисленнішою є група
фразем, які визначають саме феномен обману, котрий допомагає особі «виконувати»
певну соціальну роль за допомогою напівправди, або прихованої правди. В культурі цих
народів навмисне та свідоме ошукування засуджується, тому фразем на позначення брехні
виділено менше. Кількість стійких сполучень на позначення неправди найбільша в
українській мові, бо для українців немотивований обман заради жарту, втіхи,
психологічного захисту є насправді природним.
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Тетяна Цуркану
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Головіна Н.Б.
Поняття символу є основою для багатьох наукових концепцій: від структурної
лінгвістики Ф. де Соссюра до філософії символічних форм Е. Кассірера. Слово «символ»
походить від давньогрецького «symbolon», яке означає «змішане в кучу». Цим словом
давні греки позначали уламки розбитої плитки. Склавши разом такі уламки і побачивши,
що сліди розколу співпадають, люди могли впізнати один одного як учасників якоїсь
угоди, договору, співтовариства. Первинне значення слова означає таємний знак, сенс
якого знають лише обрані. Окрім того, символ – це умовний знак, про значення якого
домовились.
Незважаючи на науковий інтерес до цього поняття, визначення символу досі
залишається спірним питанням. Так, О. Ф. Лосєв пише, що символ – це ідейна, образна
або ідейно-образна структура, яка містить в собі вказівку на ті чи інші відмінні від неї
предмети, для яких вона є узагальненням і нерозгорнутим знаком [3, c. 35]. За
С. С. Аверинцевим, символ – це знак, зображення якої-небудь речі або тварини для
позначення якості предмета; умовний знак будь-яких понять, ідей, явищ [1, c. 146].
Видатний семіотик Ю. М. Лотман підтверджує складність поняття «символ» і не
намагається дати йому загальне визначення. Натомість він стверджує, що «навіть якщо ми
не знаємо, що таке символ, кожна система знає, що таке «її символ», і має потребу в ньому
для роботи семіотичної структури [4, c. 240] .
Вивченням символу у фразеології займались такі видатні вчені, як І. Н. Черкасова,
В. Г. Гак, А. М. Мелерович та інші. Символічний аспект відображають архаїчні,
міфологічні та міфопоетичні уявлення про число. У німецькій фразеології цей аспект
представлений ознаками міри та кількості, а також значенням сакральності, яка
притаманна окремим числам.
Нумерологічні фразеологізми яскраво відображають культурні особливості та
національні традиції. Особливість таких фразеологізмів полягає у тому, що числівники не
лише позначають кількість людей або предметів, але й мають переносне значення.
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Особливе місце в нумерологічній фразеології німецької мови посідає числовий
компонент «три», який приховує у собі глибоке сакральне значення. Трійка – небесна
цифра, яка найбільш частіше зустрічається у Євангелії: три волхви, три зречення Петра,
три розп'яття на Голгофі, воскресіння Ісуса Христа - через три дні, три явища після смерті,
три Марії, три богословських доброчесності – Віра, Надія, Любов. Окрім того, сама
людина являється потрійною організацією, яка включає в себе тіло, душу та дух.
Божественне значення трійки проявляється в таких фразеологізмах:
Alle(r) guten Dinge sind drei – присл. Бог трійцю любить.
Drei Kreuze machen – закінчити, завершити, поставити крапку.
J-n bis in den dritten Himmel erheben – возвеличувати когось до небес.
Число «три» може виступати символом швидкості та регулярності дії:
Doppelt und dreifach – багаторазово.
In eins, zwei, drei; ehe man drei zählen konnte – враз, в одну мить.
Das dauert ja ewig und drei Tage – це триває цілу вічність.
Das ist sein drittes Wort – про це він постійно твердить.
Mit drei Worten in drei Worten – у двух словах.
Числовий компонент «три» може також мати негативний відтінок:
Drei gerade sein lassen – допускати неточності.
Er tut, als ob er nicht bis drei zählen könnte – він удає із себе простачка.
Der lachende Dritte – третій, що сміється ( про третю особу, яка має вигоду з
боротьби двох супротивників).
Zum Geheimnis ist einer zu wenig und drei schon zu viel – як на своєму язиці не
вдержиш, то на чужому не втаїш.
Seine drei Heller überall dazugeben – всюди сунути свого носа.
Dreimal umgezogen ist so gut wie einmal abgebrannt – присл. три рази переїхати – усе
одно, що один раз погоріти.
Der eine ist einen Dreier wert, der andere drei Pfennige – один іншого вартий, два
чобота – пара.
Er brachte keine drei Worte (або Sätze) zusammen – він не міг трьох слів зв’язати.
Jedes dritte Wort ist eine Lüge bei j-m – у когось що не слово, то брехня.
In drei Teufels Namen – чорт забирай!
Drei Meilen Winter dem Mondleben – бути родом з глухого селища.
Три – це найменша кількість, яка складає родову общину, маленьке «плем’я»:
Drei machen einen Rat – присл. троє – це вже рада.
Eine dreiköpfige Familie – сім’я з трьох осіб.
Проаналізувавши подані фразеологічні одиниці, ми можемо зробити такі висновки:
•
у німецькомовних фразеологізмах числовий компонент «три» абстрагується
до переносного поняття;
•
у більшості випадків використання фразеологізму, трійка позначає або
швидку або регулярну дію, а також експресивність;
•
окрім того, у деяких випадках, «три» може виступати позначенням
множини.
•
нумерологічні фразеологічні одиниці з числовим компонентом «три», які
мають біблійне значення, зустрічаються найрідше.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ЛАТИНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ
Юлія Шулешова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к.філол.н., доц. Кудінова О.І.
Латинська мова є центром перетину, глибинном вектором «лінгвокультурних
ізоглос європейського континенту» (Д. М. Храбскова), тому запозичення з латини значно
вплинули на збагачення словникового складу більшості європейських мов. Актуальність
даного дослідження зумовлена потребою більшого розкриття функціональної ролі
латинських запозичень у сучасних англомовних медіатекстах.
Загальновідомо, що запозичення лексики є наслідком міжкультурного спілкування
через економічні, політичні, наукові та культурні контакти. У більшості випадків
запозичені слова вливаються в мову як засіб найменування нових речей і понять, хоча
можуть також виступати у якості вторинних назв вже відомих предметів і явищ.
Термін «запозичення» у сучасній лінгвістиці є неоднозначним. З одного боку,
запозичення розглядаються як переміщення слів з однієї мови в іншу, котре відбувається у
нерозривному зв'язку з громадським життям та різними культурними впливами [3]. При
цьому сутність лексичного запозичення деякі лінгвісти поділяють на абсолютно різні
процеси: власне запозичення і калькування [2]. З іншого боку, термін «запозичення»
визначається як іншомовне слово, яке не тільки перейшло з іншої мови, але й було
повністю засвоєне запозичуваною мовою [1]. Після входження в мову запозичення
піддається процесу асиміляції, тобто адаптації слова до іншої мовної системі, що
виражається у зміні вимови, написання слова, трансформації його граматичних
властивостей відповідно до правил приймаючої мови і досить часто – у зміні семантики
[4, с. 203]. Семантичні зміни у запозичених елементах можуть бути досить істотними, але
мало помітними без глибокого етимологічного дослідження.
Запозичення з латини є невід’ємною складовою процесу функціонування та
історичної зміни англійської мови, одним з основних джерел поповнення її словникового
запасу. Запозичена лексика відбиває факти етнічних контактів, соціальні, економічні та
культурні зв’язки між мовними колективами.
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Вплив латини на давньоанглійську мову був досить глибоким, адже Південна
Англія у І столітті н.є. входила до складу Римської імперії. Латина дала
давноьоанглійській мові приклад чудової граматичної структури і красномовства, а також
значно вплинула на юридичну англійську мову [4, с. 23]. Запозичення з мови цієї
надзвичайно розвиненої цивілізації пов’язані, головним чином, з трьома подіями в
англійській історії, як то: римське домінування (до V ст. н. е.), введення Християнства в
Англії (VI-VII ст.) і розвиток культури у період Ренесансу (XV-XVI ст.).
Запозичення можна згрупувати за часом та способом запозичення на кілька
періодів – «нульовий період», перший, другий і третій. У кожного з них є відмінні риси,
але всі вони стосуються латинських запозичених слів і процесу асиміляції.
«Нульовий період» (або континентальні запозичення) включає всі англійські слова,
етимологія яких простежується до контактів німецьких племен з римлянами на
континенті. Це короткі слова, що відбивають ділові відносини племен з римлянами, як то:
camp (лат. «campus»), kettle (лат. Catillus, catinus), wine (лат. vinum).
У так званий «перший період» з’являються лексеми, запозичені під час англійських
походів Юлія Цезаря (55 р. до н. е.) та римського завоювання (43-49 р.р. н. е.): Kent,
Devon, Kamberlend тощо.
«Другий період» латинських запозичень пов’язаний з християнством, яке було
принесено римськими проповідниками, що проповідували язичникам англо-саксам нову
віру. Мовою церковної служби була латина, тому в англійську мову проникло багато
латинських слів релігійного змісту, наприклад: episcopus – bishop ['bɪʃəp] (епіскоп);
presbyter – priest ['prɪ: st] (священник); monachus – monk [monk] (монах); scrinium
(священна гробниця) etc.
«Третім етапом» плідних запозичень з цієї давньої мови стала епоха Відродження,
яка характеризується швидким розвитком науки і техніки, небувалим розквітом
літератури і мистецтва, винаходом друкарства, великими географічними відкриттями,
успіхами матеріалістичної філософії у боротьбі проти церковних догматів. В означений
період з’являються такі запозичення: animal – в англійській мові ['ænɪm(ə)l] (тварина);
formula – в англійській мові [fɔ: mʝulə] (формула); maximum – в англійській мові
['mæksɪməm] (максимум); minimum – в англійській мові ['mɪnɪməm] (мінімум);
jurisprudence – в англійській мові ['ʤuərɪspru:dəns] (юриспруденція) тощо. Запозичення
цього етапу діляться на прямі, тобто взяті безпосередньо з латинської мови і на непрямі,
що проникли через посередництво французьої мови, наприклад: лат. factum → фр. fait →
англ. feat (подвиг); defect (недолік) → defeat (ураження); turris (вежа) → фр. tour → анг.
tower ['tɑuə]. Значна частина слів, запозичених у дану епоху, складається з так званих
«повних» запозичень, які повністю зберігли свою латинську форму (але з перебудовою
звукового складу): alibi ['ælɪbaɪ] – бути в іншому місці, алібі; bonus ['bounes] – премія;
dictum ['dɪktəm] – вислів, авторитетна заява; folio ['foulɪou] – фоліо, фоліант; formula
['fɔ:mʝulə] – догмат (рел.), формула, правило.
Вищезазначені латинські запозичення сьогодні широко використовуються в
англомовній медійній комунікації. До прагматичних цілей їхнього застосування належать
необхідність досягнення експресивно-оцінного навантаження, реалізації синтактикориторичних прийомів, створення певного стилістичного ефекту тощо. Особливо
вживаними є латинські паремії, як використовуються без будь-яких мовних адаптацій, як
то: ad hoc, carpe diem, de facto, ergo, quid pro quo, status quo, verbatim, vice versa et al. На
потвердження сказаного наведемо приклади з авторитетних англомовних видань
146

Науковий пошук студента ХХІ століття. Збірник студентських наукових праць.
«Express», «Forbes», «The Lamron»: «Rick pulled out of Status Quo’s current tour, Last Night
of the «Electrics, in September on doctor’s orders – but he’s now decided enough’s enough» [5];
«US GDP Growth Estimates Weaken: Remember James Bond's Dictum» [6]; «As for future
plans, Carpe Diem Tattoo intends to continue to remodel and try to make it a better experience
for everybody, according to Gaudio» [7].
Отже, використання запозичень з цієї древньої мови у сучасних англомовних
медіатекстах є результатом діалектичної взаємодії факторів, обумовлених потребами
вдосконалення лексико-семантичної системи англійської мови, з позамовними
складовими, пов’язаними з реалізацією інформаційного, естетичного та емоційноекспресивного функціонального навантаження.
Проведене дослідження відкриває перспективи для подальшого аналізу латинських
запозичень у текстах інших англомовних жанрів.
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