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ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА
СОЦІАЛЬНИХ НАУК
ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПОРІВНЯННЯМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА БОЛГАРСЬКІЙ
ФРАЗЕОЛОГІЇ
Лілія Беркуця
магістрантка факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. І. Б. Циганок
Фразеологія кожної мови як згусток лінгвокультури етносу містить колоритний
матеріал про його історію, звичаї, світогляд, менталітет.
У сучасному мовознавстві різноаспектному вивченню фразеологічних одиниць
присвятили свої праці такі вчені, як Л. Авксентьєв [2], Л. Скрипник [12], М. Алефіренко [4],
В. Виноградов [9], М. Абаєва [1], Т. Стоянова [13], С. Шележкова [15], М. Баган [5] та ін.
Актуальність нашого дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних
мовознавчих студій, зокрема і фразеологічних на виявлення й аналіз мовних явищ
ентокультурного спрямування.
Мета цієї наукової розвідки полягає в зіставленні українських та болгарських фразем з
порівняннями, виявленні в них спільних та відмінних рис.
У науковій літературі специфіку ФО – знаку вторинного формування тлумачать як
«різного роду синтагматичну взаємодією слів-компонентів при переосмисленні й утворенні
нового значення вихідного поєднання або певного слова» [4, с. 43].
В українській мові поняття фразеологізм розуміють як «…нарізнооформлений, але
семантично цілісний і синтаксично неподільний мовний знак, який своїм виникненням і
функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій взаємодії
одиниць лексичного,
морфологічного та синтаксичного рівнів» [14, с. 383].
Особливе місце серед фразем посідають так звані компаративні ФО, тобто стійкі
порівняння, або фразеологічні порівняння. Це особливий клас фразеологічних зворотів
(поряд з фразеологічними зрощення, єдностями, поєднаннями і виразами). Їх виділяють в
окрему групу насамперед за зовнішніми, структурними ознаками – стійкі порівняння мають
двочленну структуру: ліву та праву частини, поєднані порівняльним сполучником:
наприклад, білий як сніг, хитрий як лисиця, повільний ніби черепаха. Як і фразеологічні
єдності, переважна кількість КФ характеризується яскравою образністю, стилістичною
забарвленістю, експресивністю й емоційністю. Здебільшого КФ являють собою образні
мотивовані звороти. Образ таких ФО концентрується у правій (еталонній) частині. Ліва
(вихідна) частина КФ визначає граматико-синтаксичну і семантико-тематичну належність
фраземи [11].
Щодо семантичної злитості компонентів, то це переважно фразеологічні єдності, а за
частиномовним вираженням – відповідно дієслівні та іменникові фразеологізми.
У фраземах досліджуваних мов завдяки порівнянням формується внутрішня форма
сталої одиниці. За спостереженням Д. Аладько, наприклад, «значення «холодно» може бути
передано за допомогою традиційного народного календаря та образу собаки: тремтіти як
(мов, ніби тощо) собака (пес) у пилипівку... Зима, несприятливі погодні умови, холод також є
предметами опису ще одного фразеологізму, де людина асоціативно поєднується із мишею:
згинути як (мов, ніби тощо) руда миша зимою. Цей сталий вираз має у своїй семантиці
компонент «напевне, неодмінно, обов’язково» [3, с. 101].
За нашою картотекою, в українській та болгарській мовах виявилено ФО з
порівняннями на позначення осіб за різними ознаками. Їх відносимо до першої групи.

5

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
Зовнішній вигляд:
– (укр.) підходить як корові сідло [10, с. 336]; (синонімічне) як свиня в хомуті / (болг.)
като на свиня ботуши (дослівно як свині взуття) [10, с. 336]; в обох мовах ці ФО
використовують на позначення недоречно вдягненої людини, яка порівнюється в українській
лінгвокультурі з незграбною осідланою коровою та свинею в хомуті (чого взагалі і не може
бути), а в болгарській – зі взутою свинею;
– (укр.) як мокра курка [10, с. 344] та (синонімічне) як собаки обгризли, (діал.) як коти
бринзю шукали (про неохайну людину) / (болг.) като мокра кокошка [10, с. 344] – так
говорять обидва народи про тих, у кого поганий, жалюгідний вигляд, репрезентуючи
внутрішню форму фраземи завдяки образу курки з мокрим негарним пір’ям, а українці ще
таке ж значення пов’язують з життєдіяльністю кота, собаки;
– (укр.) як з голочки [10, с. 330] / (болг.) сякаш от кутия – абсолютно новий і
елегантно пошитий [10, с. 330]; ці фраземи в обох мовах мають тотожний асоціат – сема ФО
«бути гарним» пов’язується з новим та ошатним одягом.
Людська вдача, характер:
– (укр.) як вірний собака [10, с. 322] / (болг.) като вярно куче [10, с. 322] (про вірну,
віддану людину); в обох лінгвокультурах значення вірності асоціюється з собакою;
– (укр.) дурний як овечка [10, с. 115], (синонімічні) дурний як пробка (курка, гуска) /
(болг.) глупава като патка – дурний як гуска [10, с. 115] – (про обмежених розумово,
нерозумних); приклади засвідчують фразеологічну синонімію в українській мові, де базова
сема пов’язана з зоонімами вівця, курка, гуска.
Крім того, на позначення різних рис людської вдачі та характеру українці
використовують значну кількість фразем, наприклад, як Пилип з конопель (про безтактну
людину), злий як собака (про когось недружелюбного), хитрий як лисиця (про хитруна), як
ведмідь на вухо наступив (про людину без музичного слуху).
Стан людини:
(укр.) сонний як муха [10, с. 341] / (болг.) като заспал; спи и ходи [10, с. 341]
(млява людина); приклади свідчать, що українці асоціюють млявість з напівсонною мухою в
холодну пору року, а болгари не використовують у своїй традиції зоонімів для відтворення
цього значення;
(укр.) голодний як собака [10, с. 341] / (болг) като куче [10, с. 341] – так кажуть
про голодного; в обох лінгвокультурах відзначаємо порівняння з голодним собакою для
відтворення означеної семи;
(укр.) змерз як собака [10, с. 341] / като куче [10, с. 341] – про тих, хто дуже
сильно замерз; в українському і болгарському відповідниках відзначимо тотожність
структури і значення;
(укр.) як віл здоровий [10, с. 330] / (болг.) здрав като бик [10, с. 330] – про
сильну, фізично здорову людину;
(укр.) як (мов, ніби) вичавлений лимон [10, с. 332] / (болг.) като изтискан лимон
– дуже втомлений [10, с. 332] – порівняння на позначення втоми в обох лінгвокультурах
однакове;
(укр.) як (мов, ніби) на голках [10, с. 338] / (болг.) седя като на игли [10, с. 338]
(про нервовий стан людини).
Другу групу становлять фраземи з порівняннями на позначення загальних понять:
- (укр.) гребти лопатою [10, с. 315] / (болг.) с лопата да ги ринеш – як лопатою гребти
(дуже багато) [10, с. 315];
- (укр.) як (мов, ніби) із рукава [10, с. 335] / като из ръкав (дуже багато) [10, с. 335];
- (укр.) як (мов, ніби) з мішка [10, с. 335] / (болг.) вали като дъжд (дослівно ніби дощ
іде) [10, с. 335] – сема «дуже багато» зафіксована у ФО, що відображають українську та
болгарську національну специфіку;
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- (укр.) як з рога достатку [10, с. 331] / (болг.) сипя се като от рога на изобилието
(дуже багато) [10, с. 331];
- (укр.) як (мов, ніби) оселедців у бочку напхати [10, с. 339] / (болг.) стоят като
сардели (дослівно як риба в бочці) [10, с. 340]; вищенаведені приклади цієї групи становлять
собою фразеологічні синоніми, оскільки маючи спільне значення, визначаються
різноманіттям походження, внутрішньої форми та зовнішнього оформлення;
- (укр.) як кіт наплакав [10, с. 336] / (болг.) от малко малко [10, с. 336] – в обох
лінгвокультурах ці ФО мають значення «дуже мало» і знаходяться у антонімічних
відношеннях до вищезгаданих прикладів з семою «багато».
До третьої групи належать ФО на позначення різної роботи, якості та інтенсивності її
виконання, порівняймо:
- (укр.) як проклятий працювати [10, с. 345] / (болг) като луд, като бесен [10, с. 345]; ці
фраземи обидва народи використовують з тотожним значенням, очевидно, це можна
пояснити їх винятковою працездатністю, прагненням багато працювати, щоб бути
самодостатніми та фінансово забезпеченими;
- (укр.) як віл працювати [10, с. 349] / (болг.) работи като вол [10, с. 349] – працювати
як віл, тобто багато; ця ФО є синонімічною до зазначеної вище; порівняння, завдяки якому
отворено сталу одиницю, однакове в обох лінгвокультурах.
Отже, серед досліджуваних компаративних фразеологізмів ми зафіксували підгрупи
на позначення осіб за різними ознаками, з вказівкою на загальні поняття, фраземи на
позначення роботи та її інтенсивності. Встановлено, що ФО з порівнянням в українській та
болгарській мовах високочастотні, це свідчить про лінгвокультурне багатоманіття обох
народів, адже фразеологія є етнічно маркованою. Щодо способу відтворення при українськоболгарському перекладі фраземи усіх груп репрезентують зразки калькування,
напівкалькування, а також власне національні фразеологічні одиниці, притаманні лише
українській чи тільки болгарській мові.
Подальші дослідження вбачаємо у студіюванні українських та болгарських фразем з
семою «трудова діяльність».
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ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНОСІВ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ:
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ
Анастасія Богатирчук
студентка 4 курсу факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Морошан Н.В.
Південна Бессарабія – це поліетнічний регіон в Україні. З плином часу на цій
території відбувалися багатоманітні переселення народів, ось чому так багато етнічних
спільнот. Протягом багатьох століть у регіоні відбувалися взаємовпливи в культурі, звичаях,
обрядах між різними націями, але кожна з них змогла зберегти відмінні, вирізняючи з поміж
інших традиції. Сьогодні в селах та містах етнічних спільнот діють краєзнавчі музеї, шкільні
та позашкільні гуртки, де діти знайомляться з культурою, обрядами своїх етносів та
вивчають їх.
Аналіз традицій етносів Південної Бессарабії сьогодні є дуже важливим для розвитку
національної навчальної системи, який сприяє створенню нових педагогічних ідей. Період
ХІХ – початку ХХ ст. є новим етапом у розумінні розвитку традиційної системи народів у
південнобессарабському регіоні, тому він потребує ретельного дослідження. Для того, щоб
успішно вирішувати завдання, які постають перед суспільством на сучасному етапі розвитку,
вивчення традицій представників різних національностей української держави, перед нами
стоїть мета проаналізувати минуле, а саме накопичені людством звичаї, обряди, характерні
дійства, предмети, які вирізняють етнічні спільноти з-поміж інших.
У сучасній школі вчитель постійно має давати матеріал учням у цікавій формі,
розширювати їхній кругозір не лише сухими фактами з підручника і у вигляді монологу, але
й розкривати світ навколо них, залучати до співпраці на уроці, використовуючи різні
нетрадиційні методи. Окреслена тема, на нашу думку, буде більше охоплювати увагу учнів,
адже це життєвий елемент, те, що постійно супроводжує життя людей. Окрім цього,
розвивається пізнавальна діяльність школярів, що є актуальним у будь-який час. Важливо
вивчати та розуміти історію традицій XIX – початку ХХ ст. для того, щоб мати уявлення про
ці процеси в минулому та порівнювати їх із сучасними.
Ідентичність етносів Південної Бессарабії вивчали краєзнавці та науковці-історики в
різні періоди історичного розвитку. Охопити загальні відомості, традиційну культуру,
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елементи побуту декількох народів відразу у своїх дослідженнях намагалися В. Телеуця [1],
С.Б. Майданевич [2]. У своїх доробках дослідники описували характер традицій кожного
етносу, притаманні їм свята, обряди, ритуали, комплекс побутових складових, одяг, страви,
духовні надбання, чисельність етнічних спільнот. Глибоке проникнення в аналіз українських
традиційних побутових, святкових елементів в різних аспектах здійснювали у своїх роботах
О. Бачинська [3], О. Боряк [4]. Традиційне життя німецьких колоністів аналізував У. Шмідт
[5], гагаузький побутовий устрій та звичаї знайшли відображення у І. Чебана [6]. Традиції
молдован описувала В. Березовська [7]. Окремо можемо виділити дослідника І. Вакуленка
[8], який у своїй статті надає методичний матеріал щодо використання матеріалу з
народознавства та етнології на шкільних уроках.
Сучасний шкільний навчальний матеріал має великий обсяг і для більшості школярів
є обтяжливим. У зв’язку з цим інтересу до вивчення історії виникає небагато, а то й взагалі
відсутній. Постає питання, чим же зацікавити учнів? Перш за все, це подача матеріалу
цікавим методом. А по-друге, ще більший інтерес з’являється, тоді коли учні самі беруть
участь у пошуках та відтворенні знайденої ними потрібної інформації.
Невід’ємним елементом у вивчені історії України є дослідження рідного краю. Такі
курси, факультативи як краєзнавство, народознавство та етнологія дають великі можливості
для того, щоб краще дізнатися про місцевість, де ми живемо та з захопленням займатися
пошуком інформації як вчителями так і школярами. Етнологія та народознавство виконують
важливу роль у самоідентифікації учнів різних народностей та розширення кругозору, адже в
південнобессарабських школах за партами можуть сидіти поруч і українець, і білорус, і
болгар, і молдован, і гагауз та інші представники націй.
В школі учням постійно наголошується на тому, що потрібно розвивати свій кругозір,
самоудосконалюватись. Варто проводити оригінальні цікаві уроки з історії України та
рідного краю, де розглядаються саме українська культура та звертати увагу безпосередньо на
свята, обряди, звичаї, ритуали під час них. Це дозволить учням поринутись у минуле та
можливо перейняти деякі традиції для себе та своєї родини.
Традиційні зимові свята навіють казкове відчуття. В українських традиціях вони часто
супроводжуються ворожінням та різними магічними діями, які повинні були забезпечити
добрі врожаї, плодючість худоби, принести удачу, мир, щастя та злагоду людям. Свято
Андрія Первозванного, або Андріївські вечорниці – один з найбільш улюбленіших
передноворічних свят українців, в основному молоді. Майже всі вдавалися до гадання в цей
день. Одним із найпоширенішим є ворожіння за допомогою балабушок. Це такі вироби з
тіста. Дівчата збиралася в хаті до 10 осіб. Кожна приносила борошно і воду в роті з
колодязів. Роблячи балабухи, вони загадували собі жениха та коли хочуть вийти заміж.
Опівночі україночки запускали до оселі собаку і чию першу балабушку тварина з’їсть та
перша вийде заміж, а чия залишиться та не вийде взагалі в цьому році. Було багато ворожінь
з водою, взуттям, розтопленим воском, горіхом. Особливу увагу приділялося свічці.
Використовували безпосередньо промовляння та заговори: «Приснися мені сон: хто мене
проведе через цей місток, той і жених мій буде» [9, с. 30-31].
Навесні одним із традиційних свят є Великдень. Багато цікавого таять у собі
Великодні обряди – молодіжні гуляння, ігри, традиційні страви. Закінчували готуватись до
Великодня за тиждень до самого свята. Цей тиждень називається Страсним. Понеділок,
середу, п’ятниця та суботу теж називають страсними. Вівторок – Великим днем, а четвер –
Чистим. З початком тижня починали прибиратися в будинках, біля осель, білили кути, мили
домашню худобу. Вівторок був останнім днем, коли можна було шити, в’язати. В цей день
збирали молоко, з якого потім готували сир на свято. Середа вважається найкращим днем
для покаяння в гріхах. В Чистий четвер заведено всім зрання добре вимити своє тіло. За
традицією доречно пекти паски та фарбувати яйця. Страсна п’ятниця – день найсуворішого
посту. В цей день немає місця гулянням, співам, танцям, веселощам. Забороняється
працювати. Субота – день, коли час заповнювати Великодній кошик. Ввечері віряни йдуть на
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службу. Велика неділя починається з молитви і пасхального богослужіння. По завершені всі
вітаю один одного словами: «Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», а потім йдуть з родиною
на свячений сніданок. Однією із невід’ємних традицій є молодіжні гуляння – влаштовували
великодні ігри, хороводні веснянки, ігри крашанками.
Влітку традиційно відзначали свято Івана Купала. Молодь збиралася спочатку біля
криниць, обливаючи один одного та прохожих. Потім йшли до річок. Дівчата пускали
сплетені власноруч віночки, гадаючи таким чином на нареченого. Куди попливе вінок, з тієї
сторони й чекати нареченого. Якщо швидко потопиться, то чекати смерть дівчині. Цього дня
освячувались криниці [10, с. 3].
Восени в основному традиційні свята пов’язані з польовими роботами. Але й часто
шанували дні святих. Наприклад, відзначали день пам’яті Великомучениці Параскеви.
Вважається, що треба було щоп’ятниці тримати піст і за це буде «вічний відпочинок у раю
Господньому, в розкішному садку, під кислицею».
Молдовське свято «думініца маре» супроводжується озеленінням стріх та парканів.
Традиція магічного закликання дощу зоветься «поперуда», що виконувався в якийсь четвер
після Великодню (наприклад, в селі Глибокому, Татарбунарського району – на третій
четвер). В зелень одягають одну з дівчат – Поперуду. Вона з подругами та іншими дівчатами
ходять від хати до хати, співаючи пісні, окроплюючи водою господарів та всі моляться разом
Богові, щоб дав дощу . По своєму відзначають молдовани Різдво. По іншому називають це
свято «кричун». Є декілька версій щодо такої назви. Одна з них пов’язана із веселощами,
радостями та криками під час Різдва, інша – те, що на свято обов’язково заколюють та
готують свинину. Готуються традиційні різдвяні страви – пИне (калачі), сармАлє (голубці),
плачИнда (пиріг з начинкою), речітУра (холодець) [9, с. 218].
У німців було більше привілеїв, тому що на них царський уряд покладав надії у
боротьбі з селянськими рухами в Україні. Традиції вони привезли з собою зі своєї
батьківщини, дещо вони схожі з українськими. Для Пасхи (Ostern) традиційним атрибутом
було яйце – символ зародження життя. Цілющими вважалися яйця, що були знесені курми в
Страсну п’ятницю. Їх давали для лікування болю в спині. Для того, щоб скликати віруючих
німців до церкви з Чистого четверга по суботу підлітки ходили з спеціальними торохкалками
від оселі до оселі, співаючи пісні, що сповіщали про настання свята [5, с. 187].
Велика частина гагаузьких обрядів та звичаїв мають слов’янські корні. Варто
зазначити такі два традиційні свята: Касим і Ідерлез. У листопаді відзначають перше, а
друге – у квітні. Дослівно з тюркського Касим перекладається як «зима настала», відповідно
Ідерлез – «літо настало». Звісно ці празники не обходились без курбану – страва з баранини.
Болгарські традиції тісно переплітаються з церковними святами та датами. Їхнє
святкування можна розділити на дві категорії: ті, що святкуються в колі родини, та ті, що
гуляють всім селом – суспільством. Важливими для болгар є православні празники – Різдво,
Великдень, Зелена Трійця – а також дні пам’яті святих та мучеників. Запозичуючи обряди
сусідніх народів, етнос створив своєрідний самобутній комплекс календарних ритуалів. Всім
селом, особливо молодь, святкували і гуляли на Чесанден (день апостола Андрія
Первозванного). Також взимку відзначали день Варвари, Сави і Нікулайден (17, 18 та 19
грудня). В цей час заборонялася будь-яка домашня праця. Великим святом є день 14 лютого
– Трифона день – свято винограду, виноградаря. Прийнято було ховали ножі, ножиці та
намагалися нічого взагалі не різати, навіть хліб. Нарізали все заздалегідь. Також існує така
традиція на Зарєзан (Трифона день): чоловіки хрестилися, брали ніж і відрізали три гілки від
виноградних лоз. Потім, ще раз перехрестившись, виливали вино, принесене з собою, на
лози. Кінець зими та зустріч весни відзначали Масляницею. На вулицях розпалювали багаття
та стрибали через нього. Головним персонажем був наряджений парубок з імпровізованою
козлячою головою та кожухом навиворіт – Кукер. День святого Георгія є великим
традиційним святом у весінньому циклі. Різали ягня цього дня, кров’ю якого мазали хрести
у дітей на лобі та щоках. За селом збиралася велика купа людей, що приходили зі своєю
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їжею. Запрошували священика, який проводив молитву, а по за закінченню всі приступали
до трапези [11, с. 87-88].
Росіян у південнобессарабському краю називають по різному – старообрядці,
липовани, пилипівці, нерксавівці. У повсякденному житті вони дотримувались власних
традицій. Голова сім’ї – чоловік, а жінка, діти йому підкорюються. Під час Різдва замість
колядок співали «христословіє». По своєму відзначали масниці – це останній перед Великим
постом тиждень. Спочатку вдома перші три дні відзначали,a з четверга масові гуляння.
Дівчата збиралися на «вуглі» (перехрестя доріг) і водили хороводи, співали пісні.
Польське населення називають – шляхтою, шляхтичі – нащадки збіднілих польських
дворян. Кожне свято супроводжувалося так званим «балюванням» – затяжними гуляннями
та традиційними танцями – полькою, мазуркою. Язичницькі свята, наприклад, Івана Купала,
не відзначаються.
З метою більш вдалої подачі матеріалу вважаємо за доцільне, провести в школі
інтегрований урок між історією України та трудовим навчанням, а саме спробувати
приготувати традиційні страви різних націй. Також можливе проведення позакласного
заходу на тему: «Традиційний одяг народів Південної Бессарабії», демонструючи його на
учнях, які за самопідготовку отримають хороші бали. Це допоможе школярам краще
закріпити матеріал та розвинути свою креативність.
Не маючи можливості дати школярам багато інформації щодо етнічних спільнот
Південної Бессарабії окремо, вчителі наголошують на самому головному. Пропонуємо під
час перевірки вивченого матеріалу на узагальнюючому уроці провести нестандартний урок
«Що? Де? Коли?». Під час підготовки до такого уроку вчитель може підготувати картки, на
яких зображені представники окремих етносів у їхньому національному костюмі, а також до
завдань можна додати конкурс на встановлення відповідностей, використовуючи характерні
слова, які притаманні лише якомусь окремому народові. Такий урок надовго закріпить у
пам’яті учнів основну інформацію про етноси.
Отже, вивчення традицій народів, які населяють Південну Бессарабію, краще
допоможуть розширити кругозір учнів. У подальшому ця інформація стане у пригоді, тому
що в одному класі можуть знаходитись учні різних національностей. Протягом тривалого
часу в регіоні відбувались взаємопроникненням культур і ми спостерігаємо схожість
традицій, ритуалів, звичаїв, проте це не дає право уніфікувати всі народи, адже ми
спостерігаємо ідентичність кожної національності окремо. Сьогодні етнічні спільноти
можуть пишатися своїми особливими та індивідуальними традиціями.
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ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТВАРИН
Марія Букур
студентка 1 курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Метіль А.С.
Тварини – це істоти, що надихають, завжди поруч та можуть заспокоїти у важкий
проміжок життя. З правової ж точки зору вони є об’єктами цивільного права. В наш час з
ними здійснюють багато правочинів: продають, купують, дарують. У зв’язку з цим на
законодавчому рівні існують вимоги до утримання тварин, також щодо їхньої охорони, в
основі яких лежать принципи відповідальності за жорстоке поводження.
Актуальність цієї теми обумовлена в першу чергу цінністю тварин: диких, домашніх,
тварин цирку та зоопарку, а особливо тих, що не мають домівку. Якщо надати оцінку діям
людей виявиться, що вони не можуть зберегти планету, навіть спробувати, а потім
скаржаться на віруси, пожежі, а все це, на мою думку, недоцільне ставлення до нашої землі.
Зараз, на жаль, настав саме той час, коли говорити замало, потрібно діяти. І особисто в мене
серце найбільше болить за тварин. Тому я вважаю, що тема про наших братів менших – є
дуже актуальною на даний момент.
Авторами, які розглядали дану тематику є: кандидат юридичних наук – Тетяна
Єрмолаєва, Турська Віта Олегівна та інші.
Основною метою роботи є розгляд механізмів нашої держави від жорстокого
поводження з тваринами через призму національного законодавства, нормативно-правових
актів, а також розгляд діяльності державних органів з приводу цього питання.
Основним завданням є розгляд нормативного забезпечення даного питання.
Положення ст. 13 Конституції України передбачає те, що земля, її надра, природні
ресурси, що знаходяться в межах території України – є власністю Українського народу. До
таких природних ресурсів можемо віднести об’єкти тваринного світу. Згідно ч. 4 цієї ж статті
держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. Власність
не повинна використовуватися на шкоду суспільству [1].
У зв’язку з охороною природи, до якої відносяться тварини розглянемо Закон України
«Про охорону навколишнього природного середовища». Виходячи із ст. 2, де йдеться про те,
що відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в Україні
регулюються не тільки цим Законом, а також іншими законами про різні сфери природи,
законодавством про охорону і використання рослинного і тваринного світу, та іншим
спеціальним законодавством.
Слід звернути увагу на наші основні обов’язки у поводженні з тваринами і їх
утриманням. Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження». Згідно із ст. 4 під поняттям «поводження з тваринами» слід розуміти такі
принципи: неприпустимість жорстокого поводження з тваринами, захист їх від страждань та
загибелі, заборони жорстоких методів експлуатації, таких як умертвіння тварин;
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забезпечення досконалих умов життя тваринам, які відповідають їх особливостям;
забезпечення безпеки прав; несення відповідальності за нанесену шкоду, жорстоке
поводження з ними згідно до законодавства та інші. Ці принципи можемо розуміти, як
основні при поводженні зі всіма тваринами.
Щодо диких тварин, то у ст. 8 розписані особливості їх утримання. Основним з них є
те, що утримання диких тварин в неволі допускається, якщо створені певні умови, що
відповідають їх біологічним особливостям та створення наближених умов до природного
середовище тварини.
Згідно ст. 19 – основними засадами утримання домашніх тварин є: піклування про
тварину, це стосується і достатньої кількості їжі, доступу до води та інші біологічні умови;
також дотримання санітарно-гігієнічних норм приміщення, де живе тварина; забезпечення у
разі потреби медичної допомоги у спеціальних для цього установах; не допускати
забруднення твариною загальнодоступних місць.
У зв’язку з обов’язками існують і певні заборони, з них: забороняється утримувати в
місцях, непридатних для життя (під’їзд, підвальні та горищні підсобні приміщення,інші
службові приміщення); утримувати незареєстрованих тварин,коли реєстрація передбачена
Законом; виходити з ними на вулицю без повідків, намордників для собак, які є потенційно
небезпечними для людей.
Розглянемо Кримінальний Кодекс України, а особливо ст. 299, яка стосується
юридичної відповідальності щодо ситуації з тваринами. Жорстоке поводження з тваринами
карається арештом до шести місяців або обмеження волі до трьох років.
Кожна людина повинна розуміти, що тварини – це об’єкти живої природи,
навколишнього середовища. І нам обов’язково потрібно ставитися до них з повагою.
А. Гіляров у своїй статті «Людина і тварини: етика взаємовідносин» пропонує нам
перелік причин, які примушують людину дбайливо ставитися до тварин:
 багато видів диких тварин – один із найважливіших харчових ресурсів людства.
Перш за все, це риби (морські та прісноводні), молюски, ракоподібні, а також багаточисленні
об’єкти мисливського промислу;
 тварини – джерело різноманітних нехарчових продуктів, які використовуються
людиною (хутро, пух, ріг, кістка тощо);
 багато тварин являють собою цінність як регулятори чисельності небажаних для
людини видів тварин та рослин (шкідників сільського та лісового господарства,
переносників захворювань тощо), а також «санітари», відбраковуючи хворих та слабких
особин у популяціях економічно цінних видів;
 тварини – об’єкти спортивного полювання та риболовлі;
 естетична цінність тварин. Дикі тварини як об’єкти фото- та кіно полювання;
 релігійні заборони, що діють у багатьох країнах Азії та Африки, на вбивство
певних видів тварин та інше [5, с. 25].
Деякі з цих наведених причин несуть матеріальну користь для людини. Отже, можна
стверджувати, що ці матеріальні причини можуть переважати у міркуваннях людини щодо
поведінки до тварин, завдяки ним вони будуть ставитися до них інакше, хоча б із більшою
повагою.
Щодо підвищення моральності у людини йдеться, наприклад, у затвердженні
«Програми регулювання чисельності тварин гуманними методами в м. Вінниці на 2016-2020
рр.».
Рішенням Вінницької міської ради від 31.05.2013 р. № 1292 була затверджена
«Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у м.
Вінниці на 2013 – 2020рр.». Реалізація даної Програми, повинна була призвести до певного
соціального ефекту, а саме:
 значного зменшення безпритульних тварин на вулицях міста;
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 підвищення рівня безпеки і комфортності життя людей;
 забезпечення спокою і підвищенні моральності серед мешканців та гостей міста.
Але як зазначають ця програма не була настільки ефективна і це здебільшого з того,
що система регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Вінниці не була досить
розвинута.
Україна однією з останніх держав Європи прийняла Закон «Про захист тварин від
жорстокого поводження». На сучасному етапі розвитку Української держави створення
розгалуженої і дієвої системи державних та недержавних органів і організацій, діяльність
яких повністю або частково пов’язувалася б із захистом тварин, є необхідною. Слід
зазначити, що подібна система суб’єктів, які беруть участь у зазначеному напрямку роботи
існує, але вона ще не в усьому відповідає потребам сьогодення та нездатна належним чином
виконувати покладені на неї завдання [3, с. 21].
Виходячи з вищевикладеного можна казати, що на даний момент в Україні є чіткі
механізмі щодо утримання та щодо правопорушень відносно тварин, а також в окремих
містах існують певні програми, які направлені на те, щоб гуманними методами зменшити
кількість безпритульних тварин. При цьому на нашу думку треба проаналізувати історичний
розвиток даного питання та вивчити всі можливі заходи щодо боротьби із порушенням прав
тих, хто не може відстоювати своє право на життя самостійно.
1. Конституція України від 28 червня 1996 року. Верховна Рада України. URL :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
(дата
звернення:
06.04.2020).
2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». ВРУ. від
26.06.1991.
3. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». ВРУ. від
21.02.2006.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Верховна Рада України. URL :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 16.04.2020).
5. Гиляров А. (2004) Человек и животные: этика отношений. Гуманитарная
екология : сб. материалов. Петрозаводск : Скандинавия, 207 с.

КАЛЕНДАРНА ОБРЯДОВІСТЬ МОЛДАВАН У СИСТЕМІ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ
ТРАДИЦІЙНОЇ ЕТНОКУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОДУНАВ’Я
Тетяна Гажа
студентка 4 курсу факультету української філології та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Соколова А. В.
Кожна людина розуміє семантику словосполучення «рідна мова», адже це мова, якою
спілкувалися з нами в дитинстві, співали колискові; мова, яка духовно нами обрана, бо саме
через рідну мову ми у молитві звертаємося до Бога. І здавалось немає ніякої наукової
проблеми, але є все ж певні відмінності і класифікації. У Лінгвістичний енциклопедії немає
такого поняття, а у «Новому тлумачному словнику української мови» зазначено: «Рідна мова
– мова, якою володіє певна особа з раннього дитинства (звичайно, мова тієї національності,
до якої належить ця особа)» [5, с. 132]. У словнику Д. М. Ушакова подано доповнене
визначення: «Рідна мова – це більше, ніж мова, якою говорять з дитинства, а також мова,
успадкована від батьків або родичів» [7, с. 1372]. В українських підручниках цей термін
трактується аналогічно. Тобто, людина повинна знати мову з самого дитинства і належати до
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певної національності. Однак, Т. Гриценко, автор посібника, вважає таке тлумачення
неповним і зазначає, що в кожній людині рідна мова генетично сформована або закладена. У
статті Наталії Дзюбишиної-Мельник «Поняття «рідна мова» в контексті сучасних реалій»
зазначається, що «рідна мова – це мова культури, в контексті якої виховується дитина. Є
рідна культура – є рідна мова. Немає рідної культури – немає рідної мови, але є мова
спілкування [3, с. 157]. Тобто, мова виконує комунікативну функцію і може набувати статус
рідної , якщо людина буде носієм культури.
Традиційно, рідну мову розглядають синхронно і діахронно. В залежності від цього
виділяють: материнську мову (перша), краще знана мова (А. Мартіне, І. Огієнко, С. Русова та
ін..), [3, с.157], та національна. Знайомлячись зі змістом підручників з української мови, було
звернено увагу на те, що всі підручники, які буди видані в рядянський час мали назву
«Українська мова», а коли Україна отримала незалежність – «Рідна мова». Таким чином,
спочатку українська мова не мала в Росії статусу «рідної», і вважалась міжнаціональною, а з
часом проголошення незалежності України, привертається увага людей як першої рідної
мови.
Материнська мова – мова, яку засвоїла дитина з народження. Щодо етнічної
(національної) мови у сучасній лінгвістиці це поняття є багатозначним, бо «це спільна мова
нації, котра разом з іншими ознаками (спільність території, культури, психічного,
економічного життя) характеризує конкретну націю […] і має тенденцію до єдності […] і
часто етнічна мова стає рідною мовою людини» [1]. В залежності від цього, людина сама
може визначати для себе статус «рідна мова».
Й. Вайсгербер у роботі «Рідна мова і формування духу» [2, с. 45] вивів закон рідної
мови, де зауважив, що вивчення мови починається із перших засвоєних звуків і слів рідної
мови саме через «пізнавальне, духовне і культурне становлення особистості» [4, с. 6].
Засвоєння рідної мови є формувальним етапом у становленні культурного надбання
народу, ії історії, адже «кожна рідна мова – це сила, яка рухає культуру, оскільки вона
присутня в кожному витворі людської культури і визначає її результати. Кожна рідна мова –
це могутня історична сила, оскільки вона в процесі здійснення закону мовного
співтовариства історично сплавляє і рухає групу людей» [6, с. 140].
Дуже важливою є настанова Й. Вайсгербера, який акцентує увагу не тільки на
комунікативній функції мови а й на пізнавально-ціннісний. Якщо дитина буде володіти
рідною мовою на високому рівні, то зможе вивчати мови інших народів і помічати
неповторність своєї, тому і радив починати вивчення інших мов з 11-12 років.
Ф. Бацевич виділяє чотири рівні розвитку рідної мови:
- онтологічно об’єктивний;
- етнічний;
- колективний;
- індивідуальний рівень у ситуаціях вибору й оцінки мови [1].
Крім названих функцій, слід відокремити й такі за Ф. Бацевичем:
- Функція етноідентифікаційна для окремого народу і особистості, яка належить до
цього етносу ( відбувається розрізнення етносів);
- Культуротвірна та культурозберігальна (рідна мова є основою для збереження
культури свого народу);
- Світоглядна (визначна роль відводиться мовній картині світу);
- Освітня ( саме в школі відбувається процес засвоєння своєї рідної мови, інтерес і
любов до неї);
- Функція формування єдності етнічної психології та моральних засад (рідна мова
впливає на психічний стан етносу, і якщо людина тривалий час не спілкується «своєю»
мовою, то її охоплює ностальгія і тим самим впливає на психіку);
- Функція підтримання культурної ідентичності (тісно пов’язана з попередньою,
адже постійно спілкуючись «рідною мовою» людина бережливіше відноситься до
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культурних здобутків своїх нащадків, памʼяті про культурні, моральні цінності, бережуть
свою ідентичність і передають свою енергетику попередникам);
- Духовного єднання ( на основі мовної картини світу, території проживання, людина
відчуває «духовну екзистенцію». Український мовознавець М. Кочерган визначав мову, як
«символом соціальної солідарності» [16, с. 309];
- Функція підтримання глибинного зв’язку свідомості й підсвідомості ( принцип
засвоєння іноземної мови відрізняється від опанування рідної, бо відбувається звʼязок із
дійсністю, яка впливає на підсвідомість) [1].
Ще однією особливістю «рідної мови» є її динамізм. Сучасна українська дослідниця
Н. Дзюбишин-Мельник зазначає, що «рідну мову можна набути, втратити, змінити або навіть
ніколи й не мати відповідно до набуття, втрати або зміни рідної культури, а також через
неінтегрованість у жодну культуру» [3, с.158], що й визначає динамізм мови.
Підтвердженням об’єктивності існування рідної мови є низка виконуваних функцій,
які виділяють сучасні лінгвісти і філософи, а саме: символічну, комунікативну, когнітивну,
експресивну, естетичну, магічну [1].
Отже, «рідна мова» може розглядатися у руслі двох аспектів і мати різне тлумачення в
залежності від цього. Ми можемо розглядати рідну мову з позиції окремої людини і з позиції
етносу. Для окремої людини «рідна мова» – це мова духовного наповнення, історії свого
народу, памʼять про своє походження, єдність із самим собою та спогади про своє дитинство.
З позиції народності – збереження культури своєї нації. Однак, точної дефініції «рідної
мови» немає. Визначальними аспектами для тлумачення цього поняття є: володіння мовою з
раннього віку, належність до певної нації, генетичний аспект, тісний звʼязок з материнською
мовою, середовище соціалізації.
Людина, в залежності від середовища, сама інтуїтивно обирає для себе рідну мову,
яку з дитинства чула і це стає для неї пріоритетом. Володіння мовою з раннього віку,
належність до певної нації, генетичний аспект, тісний звʼязок з материнською мовою,
середовище соціалізації – це і є збереженням своєї душі та нації.
У процесі навчання державної мови різних етнічних груп обов’язково треба врахувати
особливості рідної мови при вивченні державної, адже при правильному підібраному підходу
вчителем, воно сприятиме для розвитку творчих здібностей дитини. Відомо, що під час
засвоєння української мови учні припускають деякі помилки, і це зумовлено впливом рідної
мови, бо є певні відмінності на лексичному, фонетичному, граматичному рівнях. Для того,
щоб уникнути складнощів при вивченні мови, вчитель повинен володіти двома мовами і
знати їхні особливості, і це призведе до того, що учні із задоволенням будуть вивчати
українську мову. Слід звернути увагу на те, що у деяких учнів є «психологічний бар’єр», і
вони соромляться своєї мови і вважать її суржиком. Завдання вчителя допомогти учням
подолати мовний бар’єр використовуючи у навчанні традиційні та специфічні методи
навчання.
Мультилінгвізм на індивідуальному рівні здебільшого є позитивним явищем, позаяк
розширює світогляд мовця та поліпшує його розумові здобності.
1.Бацевич
Ф.
Духовна
синергетика
рідної
мови
URL:
https://krytyka.com/ua/reviews/dukhovna-synerhetyka-ridnoyi-movy-linhvofilosofski-narysy
2. Вайсгербер Й.Л. (2004) Родной язык и формирование духа. Изд. 2. М.: Эдиториал
УРСС. С. 30-162.
3. Мельник Н. (2002) Поняття «рідна мова» в контексті сучасних реалій.
Мовознавство: доп. та повідомл. IV Міжнародного конгресу україністів. К.: Пульсари. С.155158.
4. Мацько Л. Феномен рідної мови в аспекті лінгвофілософії комунікативної
лінгвістики мови. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9120/1/Matsko.pdf

16

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
5. Новий тлумачний словник сучасної української мови : у 3 т. уклад. В. Яременко, О.
Сліпушко. 2-ге вид., випр. К. : Аконіт. 2008. 912 с.
6. Радченко О. А. (2006) Язык как миросозидание. Лингвофилософская концепция
неогумбольдтианства. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС. С. 84-87.
7. Толковый словарь русского языка : в 4 т. под ред. Д. Н. Ушакова. М. : Гос. изд-во
иностр. и нац. слов., 1939. 1372 с.

ОНОМАПОЕТИКА РОМАНУ М. МАТІОС «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ»
Катерина Дакі
магістрантка факультету української філології та соціальних наук,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Соколова А. В.
Звернення сучасного літературознавства до власного імені продиктовано, в першу
чергу, усвідомленням оніма як важливого засобу художності. Ім’я персонажа будь-якого
художнього твору є невід’ємним елементом його форми, складовою ідіостилю письменника,
одним із засобів, що створює образ.
Дослідження цієї проблеми у філологічному ключі особливо активізувалось в останні
десятиліття. Це яскраво демонструють наукові роботи вітчизняних ономастів: Ю. Карпенка,
Л. Белея, В. Калінкіна, М. Скаба, Е. Боєвої, Т. Крупеньової, Г. Лукаш, М. Мельник,
А. Соколової, Л. Тихої та ін., у яких на перший план вийшло тлумачення поетоніма як
змістового ядра образу, вербалізованої сутності літературного персонажа.
Вивчення особливостей функціонування поетонімії у художньому творі, різновидів
антропомоделей, багатого семантичного та стилістичного потенціалу онімів дозволяють
розкодувати художній світ автора, що має важливе теоретичне значення для усебічного
осягнення художньо-літературної творчості у цілому. Неабиякий інтерес у цій площині
представляє проза М. Матіос, у якій ономастичні маркери виступають одними з
найважливіших інструментів поетики письменниці.
Як справедливо стверджує Д. Дроздовський, «в українській літературі з’явилася нова
Жорж Санд: після Марка Вовчка маємо Марію Матіос та її буковинський міфосвіт, що
корінням сягає світу магічного реалізму» [2, с. 62]. Витворюючи особливий міфосвіт,
гуцульська мисткиня демонструє неабияку майстерність у доборі імен персонажів, їх
стилістичних можливостей, а отже, постає своєрідною «мольфаркою» із надзвичайно
високим творчим потенціалом.
Художня проза М. Матіос вже не раз була об’єктом наукового студіювання сучасних
літературознавців (Я. Голобородько, Д. Дроздовський, Р. Харчук, Т. Тебешевська, І. Ведмідь,
Т. Дзюба, С. Жила, А. Соколова), проте переважна більшість робіт репрезентує тематичнопроблемний, жанрово-стильовий, фольклорно-міфологічний та образний аналіз.
Дослідження ономастикону М. Матіос наразі розпочинається та потребує детального
вивчення.
Мета наукової розвідки – з’ясування специфіки ономапоетики у романі М. Матіос
«Майже ніколи не навпаки».
Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань, як от: описати
естетичну природу поетоніма як об’єкта художньої номінації; визначити онімний репертуар
персонажів у романі М. Матіос «Майже ніколи не навпаки» та виявити ознаки
індивідуально-авторського ономастилю.
У «сімейній сазі» М. Матіос «Майже ніколи не навпаки» «простежується зв’язок
письменниці зі своєю малою батьківщиною, починаючи від давніх язичницьких елементів,
фантастичних ірраціональних уявлень до практичного, біографічного досвіду» [1, с. 6]. Це
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яскраво засвідчує український іменник роману, зокрема реальна мовленнєва практика
Буковини та її сучасна антропонімічна система.
Антропоніми роману неоднакові за структурою, семантикою та емоційним
насиченням. Найчисленнішою є група українських імен прізвищ та прізвиськ, які авторка
старанно добирала, узгоджуючи їх із образами-персонажами. Надзвичайно строкатою є і
варіативність онімів:
– «повна (офіційна) форма імені», що регламентується соціальним, віковим та
ситуативними чинниками (Амбросій, Ананій, Андрій, Василь, Гаврило, Григорій, Давид,
Дмитро, Іван, Кирило, Маковій, Михайло, Оксентій, Олекса, Павло, Прокіп, Танасій, Тодор,
Хризонт; Анна, Василина, Єлена, Калина, Марія, Марфа, Одокія, Оксена, Теофіла, Федора);
– розмовні варіанти імен (Андрійчик, Грицько, Дмитрик, Йванко, Юзь, Василинка,
Васюта, Васютка, Доця, Доцька, Маруська, Маринька, Настуня, Одокійка, Петруня,
Параска, Філя, Химка, Цютка);
– оніми іншомовного походження, які уживаються авторкою з метою створення
відповідного колориту (Ганс, Йоган, Лейба, Франц-Йосиф, Франц-Фердинанд).
Функціонування різних варіантів розмовного імені («розмовна форма з суфіксом -к
без експресивного забарвлення», «гіпокористика», «демінутивна суфіксація усіченого імені»,
«демінутивна суфіксація повної форми імені») марковано соціальними та віковими ознаками,
розмовно-побутовою сферою спілкування.
Впадає у вічі така особливість антропосистеми роману, як наявність популярних,
узвичаєних та рідкісних (неузвичаєних) імен, що пояснюється вимогами художнього твору,
специфікою антропонімічної системи буковинського ареалу, інтересом самої письменниці до
виразових спроможностей онімів.
Розмаїтість форм іменування та кількість антропоужитків досить чітко розмежовує
персонажів роману на головних, другорядних та лише одноразово згадуваних.
Головним персонажам твору М. Матіос приділяє більшу частину розповідної
площини, добирає такі оніми, які пасують створюваним образам, виступають важливим
засобом їхньої індивідуально-психологічної характеристики. Так, головного героя роману,
письменниця наділяє ім’ям Дмитрик (106 уживань), яке походить від повної форми Дмитро
та у перекладі з гр. буквально означає «присвячений Деметрі» [6, с. 107], тобто той, що
належить землі.
Демінутивна форма імені Дмитрик цілком відповідає характеру персонажа, його
зовнішності та вчинкам: «А Дмитрик – майже дитина. Добрий такий та тихий. Мовчить
та дивиться. А очі має великі. Ясні. В кутиках губів – усмішка між двома ямками. Як ангел,
чистий. Невинний» [3, с. 101]. Така характеристика є натяком письменниці, що життя цієї
ангелоподібної істоти недовговічне, адже згодом персонаж помирає.
А. Соколова зазначає, що «душа Дмитрика обтяжена гріхом через несправедливе
кохання до заміжньої жінки Петруні. Не витримавши спокуси гріха, запропонованого силами
зла, Дмитрик спокутує стражданням» [5, с. 276]. Для увиразнення страждань персонажа
М. Матіос уводить біблійний онім Христос, з яким порівнює Дмитрика: «Дмитрикові
судьба сто років відводити не думала,та мабуть, і не хотіла. Зате муки йому приписала
Христові» [3, с. 21].
Дмитрову коханку – Петруню (93 антроповживання) М. Матіос наділяє досить
поширеним у західному ареалі України демінутивним ім’ям, яке «походить від імені
Петрунеля чи Петрунелія й означає «Петрова»» [6, с. 295].
Петруня – образ жертви патріархального устрою, адже до заміжжя вона належала
батькові, а після – її чоловікові : «…молода…мало притомна від…того, що її чекало за
брамою нового життя, в чужому селі, без тата-мами – лише в Господній і її чоловіка волі»
[3, с. 86].
Керуючись егоїстичними інтересами батько віддає Петруню за заможного, але не
молодого Івана Варварчука. І тут одразу промовисте прізвище Варварчук є сигналізатором
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нещасливого подружнього життя, яке спіткало Петруню. У фіналі твору героїня набуває
сміливості перед чоловіком-катом, однак авторка не іменує її іншим варіантом, закріпивши
за нею онім Петруня: « … А тепер можеш убити й мене, як убив його… – байдуже сказала
Іванові Петруня, дивлячись, як із Павлової брами розходяться люди після поминок» [3, с.
119].
Високу варіативність антропонімійного позначення має жіночий образ Доці –
дружини старшого сина у родині Чев’юків. Онім Доця, утворений від імені Євдокія, яке в
перекладі з грецької позначає «ласкавість», «прихильність», «благовоління» [6, с. 121],
засвідчує найкращі риси дружини та матері, якій «судьба приписала бути сестроюжалібницею. Дві інші невістки носа не покажуть до свекрухи. Та Доцю за щось не
долюблюють. А за що? Слова кривого чи впоперек Доця ніколи не подумала…» [3, с. 53].
Знаменно, що з усіх варіантів імені (Одокія (2 рази), Одокійка (4 рази), Доця (47 разів),
Доцька (39 разів)) М. Матіос обирає демінутивне утворення Доця і закріплює його за
персонажем: «Одокія, а по-домашньому Доця…» [3, с. 9]. Це наймення хоч і втрачає
емоційні конотації, все ж сприяє ідеалізації образу героїні та утілює найкращі риси її
характеру. Доця доглядає до смерті скаліченого Дмитрика, хвору свекруху, любить свого
чоловіка та дітей. Саме так опоетизовано у народі берегиню роду.
Ономастична майстерність М. Матіос виявляється й у прийомах використання того чи
іншого оніма. Для іменування другорядних персонажів авторка уживає повну форму
паралельно із суфіксальним утворенням, що виступає засобом характеристики: «І Єлену
розсудить з її правдою і її розпутством» [3, с. 67], «Настуня тепер обходить та облюбовує
Андрійчика замість мами» [3, с. 44].
Словотвірні варіанти онімів виконують важливу зображально-виражальну роль,
виявляють ставлення автора та інших героїв твору. Наприклад: « – Як спали, Василинко?! –
чи то заспівала, чи запитала Чев’ючку Крива Качка, зненацька перервавши її ліниве
думання. І Чев’ючці навіть у потемках зробилося так, якби в очі їй сипнули жменю солі.
Гаразд. А ви… Цютко? – Василина з несподіванки й злості ледь стрималася, щоб не
назвати свою тезку Качкою. Проте назвала її так, як замолоду називають в селі кожну
Васюту. Цютка. Тобто зменшеним від «Васютка» [3, с. 33-34]. Як бачимо, сама
письменниця дає пояснення уживання демінутивних утворень, вказує на сільську традицію
іменування позаочі. Використання авторкою андроніма (Чев’ючка) та прізвиська (Крива
Качка) є свідченням відбиття глибоких традицій використання таких онімів у сучасній
неофіційній системі іменування жінок.
Для називання синів Теофіли М. Матіос добирає оніми, що містять «пафосну»
етимологію: Амбросій («гр. належний, безсмертний, божественний» [4, с. 37]), Танасій («гр.
безсмертя» [4, с. 89]), Прокіп («гр. вихоплений з піхов, оголений, який схопив меч за
рукоятку» [4, с. 93]. У цих іменах авторкою втілено ідеєю високої духовності та моралі:
«Рука йому не піднялася після того, як п’ятеро його, його! синів обступили собою дрібних
черкесенят, боронячи їх від батькового гніву. А старшенький, Амбросій, вхопив його за руки:
«Убивайте і нас із ними, тату. Бо ми всі рідні брати. І у нас одна мамка» [3, с. 161-162].
Таким чином, поетонімосфера роману М. Матіос «Майже ніколи не навпаки» відіграє
вагому роль у його художній інтерпретації. Добір антропоформул має широкий
інформаційний та емоційний спектр, що охоплює варіювання емоційних конотацій в одній
антропоформулі. Майстерно використовуючи емоційно-експресивні оніми іменника
буковинського ареалу М. Матіос засвідчила свою індивідуальну винахідливість у творенні
образів-персонажів. Семантичний, стилістичний та асоціативний потенціал антропонімів дає
можливість розкрити характери героїв, зрозуміти творчі прагнення письменниці.
Виразові можливості ономастикону М. Матіос переконують, що їх дослідження є
перспективним та необхідним для поповнення скарбниці української літературної
ономастики.
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ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ :
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Марина Дунав
магістрантка факультету української філології та соціальних наук,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Чорна Л. В.
Інтеграцію до Європейського Союзу можна назвати стратегічною метою України і
найкращим способом реалізації національних інтересів. Дійсно, входження до європейської
спільноти є запорукою побудови економічно розвинутої і демократичної держави, зміцнення
позицій у світовій системі міжнародних відносин. Аналізуючи досягнення України в
напрямку євроінтеграції на сьогодні можна дійти висновку, що досі строки подачі заяви на
вступ до ЄС ввижаються віддаленими для нашої держави. Отже, на порядку денному
знаходиться питання аналізу перешкод до євроінтеграційних процесів і визначення основних
перспектив прискорення реформування в політичній, соціально-економічній сферах України,
що б дозволило наблизити вступ нашої держави до ЄС.
Проблематика інтеграції України до ЄС була предметом розгляду багатьох
вітчизняних дослідників. Питання регіональної інтеграції України досліджували І.
Бураковський, І. Кліменко, В. Мовчан та інші. Особливості співпраці України та ЄС
розглядалися В. Винником, А. Гальчинським, П. Гайдуцьким, О. Ковальовою. Окремі
питання перспектив вступу України до ЄС, а також можливі ризики євроінтеграції були
предметом розгляду О. Кваші, А. Синякової, Н. Степаненко.
Не зважаючи на те, що проблематика євроінтеграції України вважається доволі
розробленою, на нашу думку, вона потребує подальшого дослідження. Зміни в політичній та
соціально-економічній сферах України, які перебувають в стані реформування та процеси
переформатування
міжнародних
відносин
вимагають
постійної
адаптації
зовнішньополітичного курсу України, тому дослідження інтеграційних процесів нашої
держави є завжди актуальним питанням.
Метою дослідження є аналіз переваг, розгляд можливих ризиків і перешкод та
визначення перспектив співпраці та інтеграції України до Європейського Союзу.
Політичний діалог щодо приєднання розпочався між Україною та ЄС ще 1994 року,
коли було підписано Угоду щодо партнерства та співробітництва. Угода містила норми щодо
економічної та соціальної співпраці, а також закріплювала необхідність удосконалення
державного управління в Україні та забезпечення громадських прав та свобод.
Результатом Революції гідності у 2014 році стало досягнення політичного та
громадського консенсусу у питанні подальшого інтеграційного вектору України. У лютому
2014 року Європарламентом було прийнято резолюцію, яка визнавала право України подати
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заявку на членство в ЄС, при умові, що вона буде притримуватися принципів демократії та
поваги основних прав і свобод людини, забезпечуватиме верховенство закону [1].
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбувалося у два етапи: 21
березня 2014 року була підписана політична частина Угоди, а 27 червня 2014 року – її
економічна частина. 16 вересня 2014 року Верховною Радою України та Європарламентом
було ратифіковано документ. Повної чинності Угода набула 1 вересня 2017 року [2].
Отже, на сьогодні взаємодія між Україною та ЄС будується на базі Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС та Зону вільної торгівлі. Також Україна є пріоритетним
партнером у межах Східного партнерства та Європейської політики сусідства.
Можна говорити, що в Україні досягнуто консенсус щодо перспектив вступу до ЄС як
у політичній сфері, так і серед громадянського суспільства. Більшість політичних сил
вважають євроінтеграцію одним із головних стратегічних завдань для України. Відповідно
до результатів дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по
21 січня 2020 року, якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України
до ЄС, то 63,3% опитаних проголосували б за вступ. Проти інтеграції до ЄС висловилися
21,6% респондентів, решта не брали б участь у референдумі або не визначилися з відповіддю
[3].
Інтеграція до ЄС можлива у випадку виконання Україною низки реформ з метою
адаптації соціально-економічних стандартів розвитку та політичної системи до європейських
цінностей та норм. Основними напрямками інтеграційного процесу є адаптація українського
законодавства до законодавства ЄС, розвиток торгівельних відносин, інтеграція України до
Євроспільноти у контексті загальноєвропейської безпеки, становлення демократії, зміцнення
фінансово-економічної сфери України, адаптація української соціальної політики до
євростандартів, культурно-освітня, науково-технічна інтеграція, співробітництво в сфері
охорони навколишнього середовища.
Серед основних проектів, які сьогодні реалізуються в Україні за сприяння та
фінансової підтримки ЄС – реформа державного управління (програми з децентралізації,
покращення прозорості діяльності місцевих органів влади, протидії корупції, верховенства
права, управління державними фінансами); реформування сектору цивільної безпеки;
розвиток енергоефективності; реформування ринку електроенергії та газу; розвиток
інфраструктури (транспорт, логістика); реформування судової системи; професійні,
молодіжні, культурні обміни; модернізація освіти; підтримка громадянського суспільства.
Впродовж 2014-2019 років ЄС було виділено понад 15 млрд євро з метою підтримки реформ
в Україні [4].
Варто визнати, що сьогодні, незважаючи на поступову реалізацію реформ, які мають
сприяти економічному зростанню, підвищенню рівня життя населення, Україна ще не надто
наблизилася до перспектив членства в ЄС. Говорячи про строки можливого вступу України
до ЄС, 2016 року президент Єврокомісії Ж.-К. Юнкер заявив, що Україні знадобиться ще
щонайменше 20-25 років для вступу до ЄС та НАТО [5].
План реформ у напрямку євроінтеграції, який сьогодні реалізується українським
урядом, розрахований на п’ять років, отже, у разі його своєчасного виконання вже у 20252026 році в України з’явиться можливість подати заявку на вступ до ЄС. Роботу над
виконанням Угоди про асоціацію в частині секторальної інтеграції Україна має завершити не
пізніше кінця 2023 року, а загалом всі положення Угоди, щодо яких визначені терміни
виконання, мають бути виконані не пізніше 31 грудня 2025 року.
В Україні діє он-лайн-платформа «Пульс Угоди», на якій можна відслідкувати
прогрес виконання окремих напрямків Угоди про асоціацію. Станом на початок травня 2020
року з 24 існуючих напрямків по 23 заходи були прострочені або знаходилися в зоні ризику
невиконання в строк (виключення становить напрямок захисту інтелектуальної власності)
[6].
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Виконання заходів, передбачених Угодою про асоціацію, у 2017 та 2018 роках
становило по 60%, у 2019 році – 40%. Станом на початок травня 2020 року прогрес у
виконанні становить лише 22% [6], і вбачається, що він не буде прискорений через складні
соціально-економічні умови як в Україні, так і в світі, пов’язані з оголошеною пандемією.
Серед проблем, які сьогодні заважають вступу України до ЄС і значно гальмують
євроінтеграційні процеси – недостатня прозорість судової системи, корупція, слабка
боротьба із організованою злочинністю, відсутність політичної волі у прийнятті рішень,
повільність у реалізації соціально-економічних реформ.
Наприкінці березня 2020 року антикорупційна інституція Ради Європи GRECO
оприлюднила висновки щодо виконання Україною реформ у боротьбі з корупцією, оцінивши
рівень впровадження рекомендацій доволі критично і зауваживши щодо невиконання
наданих українською стороною обіцянок. З числа наданих 2017 року 31 рекомендації
Україна виконала лише п’ять, 15 були реалізовані частково, 11 – не реалізовані взагалі [7].
Слабкість євроінтеграційного руху України розуміють і пересічні громадяни.
Відповідно до результатів загальнонаціонального дослідження громадської думки населення
України, яке було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року, 53%
громадян підтримують ідею приєднання України до ЄС. Серед основних проблем, які на
думку громадян заважають Україні стати членом ЄС – проблеми з корупцією (44%),
недостатній економічний розвиток держави (40%), низький рівень життя населення (34%),
військовий конфлікт на Сході України – 20% опитаних осіб [8].
Однак, не зважаючи на існуючі перешкоди, не можна говорити про те, що процеси
інтеграції України до ЄС зупинилися, знаходяться у стані стагнації або взагалі інтеграція до
ЄС є недосяжною. Аналізуючи можливі позитивні сторони євроінтеграції, слід наголосити,
що для нашої держави самоціллю є не тільки і не стільки входження до складу ЄС, а саме
використання європейських норм у якості зразка соціально-економічного розвитку; також
євроінтеграцію можна вважати підтвердженням приналежності України до європейської
цивілізації.
Європейська інтеграція для України – це засіб модернізації економіки, залучення
інвестицій, новітніх технологій, подолання технологічної відсталості в окремих галузях,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, можливість виходу на
європейський та світовий ринки, гарантування енергетичної безпеки. Позитивними
наслідками євроінтеграції може стати допомога ЄС у боротьбі із контрабандою,
організованою злочинністю, нелегальною міграцією, корупцією.
Однак говорячи про позитивні наслідки інтеграційних процесів до ЄС, не можна
відкидати й деякі ризики, які можуть виникнути. Одним із можливих ризиків євроінтеграції є
низька конкурентоспроможність українських товарів при їх виході на європейський ринок.
При поглибленні співпраці з ЄС можливим є не тільки підвищення конкуренції на ринку
промислових та продовольчих товарів, а й відтік кваліфікованих кадрів до європейських
країн. Серед можливих економічних загроз також можна вказати ризик переміщення до
України шкідливих виробництв, використання сировинної бази України, вартість якої буде
значно менша, використання української дешевої робочої сили.
Сьогодні деякі експерти, аналізуючи зовнішню політику України, озвучують думку,
що безальтернативність евроінтеграційного вектору України викликає питання. Дійсно,
існують європейські країни, які не є членами ЄС, проте їхня приналежність до європейської
цивілізації не викликає сумніву. Наприклад, Ісландія, Норвегія, Швейцарія є одними з
найрозвиненіших країн і мають тісні економічні зв’язки з ЄС, не будучи його членом. Не
треба забувати і про дезінтеграційні процеси – вихід Великої Британії з ЄС ставить під
сумнів майбутнє Євросоюзу.
Проте, на нашу думку, Україні не слід відмовлятися від євроінтеграційних намірів,
адже співробітництво з ЄС сприятиме наближенню соціально-економічних умов нашої
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держави до європейських стандартів розвитку, підвищенню рівня життя населення і його
добробуту.
Отже, впродовж тривалого часу Україна розглядається як важливий, проте складний
політичний партнер ЄС. Проблема довгого процесу приєднання України до Євроспільноти
полягає у недосконалості соціально-економічної політики України, невідповідності
стандартам ЄС окремих показників українського розвитку, проблемах корупції,
незабезпечення дотримання європейських демократичних цінностей. Важливим на сьогодні є
не тільки реалізація реформ у напрямку адаптації вітчизняного законодавства до
європейських норм, але й врахування існуючих соціально-економічних ризиків приєднання
до ЄС. Необхідно вже сьогодні прогнозувати основні напрямки протидії можливому
негативному впливу відкритого європейського ринку, підвищуючи конкурентоспроможність
вітчизняної економіки.
На нашу думку, незважаючи на існуючі проблеми та перешкоди під час
євроінтеграційного руху України, слід визнати безальтернативність такого вектору
зовнішньої політики. Адже саме приєднання України до ЄС дозволить не тільки забезпечити
соціально-економічний розвиток нашої держави та підвищення добробуту українців, але й
стверджуватиме цивілізаційну приналежність України до європейської спільноти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНУ АГРЕСИВНОСТІ ДІТЕЙ
Елла Євко
студентка 3 курсу факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Мазоха І. С.
Актуальність теми статті зумовлена низкою факторів: зростанням статистики
випадків дитячої агресивності у відношеннях з оточуючими – ровесниками, вчителями,
батьками; зростаючою увагою до проблеми агресивності дітей з боку психологів, соціологів,
педагогів; розробкою науковцями нових методів корекції агресивної поведінки дітей.
Ознайомившись з деякими статистичними даними [3; 5; 8] дитячої агресивності,
можна зробити висновок, що зростання кількості випадків відбувається інтенсивними
темпами, і це тільки ті випадки, що були зареєстровані. Останнім часом у структурі дитячої
агресії дуже часто переважають жорстокі прояви (злочини, тяжкі тілесні ушкодження,
групові грабежі). Закріплення форм агресивної поведінки відбувається під впливом
несприятливих зовнішніх умов.
В психології існує багато методів корекції та попередження агресивності дітей. Однак
сучасні українські науковці С. Рубінштейн, О. Фурман [6] запевняють, що для розвʼязання
питань контролювання та корекції агресії потрібно чітко усвідомлювати природу ії
виникнення. О. Фурман під агресивністю розумів цілеспрямоване заподіяння дитиною
фізичної або психологічної шкоди іншій особі, а під агресивною поведінкою – спосіб дій, за
допомогою якого проявляється агресія. Беручи це до уваги, дослідник виділив низку
взаємопов’язаних чинників, що зумовлюють прояви дитячої агресивності:
- індивідуальний чинник – біологічні та психологічні передумови асоціальної
поведінки, що ускладнюють адаптацію дитини до життя в соціумі;
- педагогічний чинник – недоліки сімейного та суспільного виховання;
- соціально-психологічний чинник – несприятливі особливості взаємодії дитини із
найближчим оточенням (батьками, педагогами, колективом однолітків);
- особистісний чинник – система ціннісних орієнтацій, особливості світобачення,
розвиток саморегуляції;
- соціальний чинник – матеріальне та фінансове забезпечення родини, рівень її
культури, освіти, коло інтересів [4; 5; 9].
Над темою агресивності працювало багато відомих зарубіжних психологів,
письменників, публіцистів [1; 7; 9]. Науковець А. Басс займався дослідженням феномену
агресивності на протязі тривалого часу. На його думку, агресія – це будь-яка поведінка, що
містить загрозу або завдає шкоди іншим [1, с. 25]. Л. Берковіц вважав, щоб ті чи інші дії
були кваліфіковані як агресія, вони повинні включати в себе намір скривдити чи образити, а
не просто призводити до таких наслідків [3, с. 55]. Агресія є поведінкою, що порушує
індивідуальні психологічні рамки у міжособистісних відносинах.
Тема агресії як деструктивності в соціумі, активно вивчалась починаючи ще з періоду
1910-1920 років. Досліджується пильно і докладно в творах західноєвропейських
психоаналітиків і філософів – А. Адлера, Е. Вілсона, Р. Коллінза, Ч. Ламздена, К. Лоренца,
Е. Фромма, К. Юнга. Феномен масової поведінки і групової агресії висвітлювалися на
сторінках книг Г. Лебона, С. Московічі, Г. Моска [1; 7; 9].
Дитячий вік – один з найважливіших етапів життя людини, адже саме тут
закладаються основи життєвої позиції, сприйняття світу, поведінка, тощо. Мабуть,
найважливішим соціальним інститутом в даному періоді життя, є коло сім’ї, в якому велику
роль відіграє психологічний клімат та стиль сімейного виховання. Дослідженням впливу
сімейного виховання на становлення агресивності займалися психологи Н. Барченкова, Н.
Суворова [7; 9]. На їх думку, не дивлячись на те, що діти черпають знання про моделі
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агресивної поведінки з багатьох основ, сімʼя як джерело прикладу поведінки є одним з
найпотужніших факторів впливу. Найчастіше виділяють такі негативні чинники, що
стимулюють виникнення агресії як типової поведінки: неправильний стиль виховання,
низький рівень психологічної обізнаності, проблемні взаємини між батьками, залежності
членів сім’ї від токсичних речовин (алкоголь, наркотики, тощо), насилля у будь-якому
вигляді, відсутність взаєморозуміння та теплих відносин [5].
В деяких сім’ях можуть водночас демонструватися моделі агресивної поведінки та
забезпечуватись їх підкріплення. Імовірність проявів агресивності дітей залежить від того, чи
стикаються вони з агресією у домашньому оточенні. За статистичними даними [1; 3; 4], діти,
які схильні до агресивних дій, як правило, виростають у сімʼях, де психологічна відстань між
дітьми і батьками величезна, де дуже мало цікавляться розвитком дітей, де не вистачає
звичайного батьківського тепла та ласки. Теж саме і там, де відношення до проявів дитячої
агресії байдуже або поблажливе, а в якості виховних мір замість терплячого пояснення,
використовують фізичну силу [9, c.50].
Саме у колі сімʼї дитина проходить первинну соціалізацію. На прикладі стосунків між
батьками дитина вчиться взаємодіяти з оточуючими, навчається поведінці й формам
взаємовідносин. Реакції батьків на погану поведінку дитини, характер взаємовідносин між
батьками і дітьми, рівень сімейної гармонії або дисгармонії, взаємовідносини з рідними
братами або сестрами – саме це є факторами, які зумовлюють агресивну поведінку дитини в
колі родині та поза колом.
Крім цих факторів, слід сказати, що така характеристика сімʼї, як «повна або
неповна», теж може бути повʼязана з агресивністю дитини. Доказом цього є дослідження
Геттінгена [1; 5], у ході яких було виявлено, що малолітні вбивці дуже часто походять з
неповних сімей. В дослідження Мак-Карті [3, с.77] міститься наступна інформація: «…як
правило, малолітні вбивці родом сімей, де панує атмосфера безладу і безмовності, де
байдужість до почуттів інших часто йде рука об руку з фізичної жорстокістю і недостатньою
підтримкою і зацікавленістю» [3, с.77]. На нашу думку в сім’ї, що є неповною не завжди
може забезпечитися таке виховання, яке могло би бути у повній. Дуже часто мати або батько
не помічають проблем своїх дітей, не приділяють їм достатньої уваги в силу того, що мають
купу своїх не вирішених питань. Саме так і починаються непорозуміння між батьками та
дітьми.
Як вже відмічалося, відносини між батьками та дітьми мають величезний вплив на
поведінку дитини в роки юнацтва та у дорослому житті. Дослідження [6; 8] в цієї галузі
показали, що існує залежність між негативними відношеннями батьків та дітей і
агресивними реакціями зі сторони дитини. Так, якщо поведінка батьків призводить дитину
до відчуття бездарності, непотрібності, покину тості, то дуже часто діти втягуються у різну
злочинну діяльність. До батьків такі діти відносяться дуже агресивно. В даному випадку
доречним буде вислів: «Дитятко, що тісто: як замісив, так і виросло» [5]. Жінки, на яких в
дитинстві їхні власні матері звертали не так багато уваги, і які не отримали від батьків
необхідної підтримки, схильні застосовувати дуже жорсткі каральні заходи виховання (за
допомогою фізичної сили) та зривати весь свій гнів на рідних дітях [4, с.75].
Результати експерименту Джонса дають змогу продивитися специфічну залежність
між відповідальністю батьків та агресивністю дітей. Спостереження було проведено
лабораторних умовах. Метою було дослідити як спілкуються матері зі своїми та іншими
дітьми діти у віці 15, 21 і 39 місяців. Одним з основних параметрів було вимірювання часу
через який мати бере дитину на руки, після того як вона заплакала або попросилася до неї
руки; фіксувалася також агресивна поведінка, спрямована на інших (наприклад, удари,
укуси, поштовхи, прагнення щось відібрати ). Діти, до яких матері не поспішали підходити,
вели себе більш агресивно, ніж ті, чиї матері швидко реагували на плач або запрошення до
контакту [8, с.55].

25

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
Згідно з теорією привʼязаності, маленькі діти різняться за ступенем відчуття безпеки
у своїх взаєминах з матірʼю. У надійно привʼязаної дитини в минулому – надійне, стійке і
чуйне ставлення з боку матері; такі діти більш схильні довіряти оточуючим, мають дуже
добре розвинені соціальні навички. Ненадійно прив'язана або тривожна з приводу своєї
прихильності дитина буде поводити себе тривожно. Тривожна дитина уникає оточуючих,
зовсім незговірлива та часто чинить опір контролю. Таких дітей дуже часто характеризують
як агресивними, імпульсивними, емоційно нестабільними [4].
Одним з самих цікавих аспектів сімейних взаємин для соціологів є характер
сімейного керівництва, тобто такі дії батьків, що мають на меті «показати дітям шлях
істинний» або змінити їх поведінку. Одні батьки втручаються дуже рідко: при вихованні
вони свідомо тримаються принципу невтручання, дозволяючи дитині вести себе так, як
хочеться або зовсім не звертають уваги, не помічаючи поведінки. Інші ж батьки
втручаються надто часто, постійно. Вони або хвалять за гарну поведінку, або сварять за
поведінку, що не приймається суспільством (агресивна і т.п.). Іноді батьки не спеціально
заохочують за агресивність, або карають за прийняту у соціумі поведінку. Навмисне або
ненавмисне, але підкріплення істотно зумовлює становлення агресивної поведінки [1, с.108].
Дослідження зв’язку між сімейним керівництвом та агресивною поведінкою у дітей
зосередилося на характері й суворості покарань, а також на контролі батьків поведінки
дітей. Було виявлено, що жорстокі покарання повʼязані з відносно високим рівнем
агресивності у дітей, а недостатній контроль і догляд за дітьми корелює з високим рівнем
асоціальності та дуже часто супроводжується агресивністю [6].
Доказами того, що відносини між батьками та дітьми впливають на становлення
агресивності, є робота А.Бандури – відомого психолога, американського вченого. В ході
досліджень ним було виявлено, що агресивні нахили формуються у дітей, які знаходяться в
умовах навчання на прикладах агресивної поведінки дорослих. Дослідження показало, що
батьки підлітків, що мають високу агресивність, служать їм зразком такої поведінки,
заохочуючи їх поза домом до проявів агресії [7, с.50]. Зазвичай, хлопчики, які бачать
приклади фізичної, вербальної агресії з боку батька до матері, подорослішав, копіюють
поведінку батька, і так само відносяться до своєї дружини, доньки, тощо.
А. Бандура проводив дослідження з маленькими дітьми, показуючи їм фільми з
заохоченням вербальної агресії. Результатом дослідження стало підтвердження того, що діти
схильні повторювати побачене, почуте. На підставі цих результатів прийшов до висновку,
що гнів, який є супутнім агресії, проявляється лише тільки тоді, коли в даних ситуаційних
умовах соціально приймаються зразки гнівних реакцій [7]. Дослідник запевняє, що для
виникнення агресії недостатньо того, щоб субʼєкт був тільки фрустрован та був
незадоволеним. Субʼєкт обов’язково повинен побачити агресивний приклад, якому
навчиться та стане наслідувати. У теорії соціального навчання Бандури агресія вважається
специфічною соціальною поведінкою, яка засвоюється і підтримується в основному так
само, як і інші форми соціальної поведінки [2].
Підводячи підсумок на основі опрацьованої літератури, можна сказати, що агресія є
набутою в процесі навчання, моделлю соціальної поведінки. Діти, які знаходяться в колі
осіб, що проявляють агресивність, скоріш за все, почнуть проявляти агресивність і самі.
Психологічний клімат сім’ї відіграє важливу роль у становленні агресивності. Якщо
відносини між батьками та дітьми характеризуються високим рівнем емоційної теплоти,
довіри, підтримки, взаєморозуміння, то можна говорити про сприятливий психологічний
клімат, в якому немає місця агресивності як форми заподіяння шкоди.
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Відомо, що перші знання про державу та право почали свій розвиток ще в стародавніх
державах. Поява нової науки такої, як теорія держави та права стало наслідком потреби в
обʼєднанні знань, адже система юридичних наук розвивалася поступово відповідно до
практичних знань, із появою галузевих наук виникла необхідність в обʼєднанні знань в певну
систему. Стрімкий розвиток галузевих наук призводить до зростання обсягу правового
матеріалу і це зумовлює появу потреби узагальнення цих знань. Саме тому теорія держави та
права стала основним носієм юридичних знань.
Теорія держави та права, як наука склалася на основі дисциплін філософії права та
енциклопедії права. Вже наприкінці 19 початку 20 століття теорія держави та права завдяки
своєму стрімкому розвитку стає базовою методологічною юридичною дисципліною, яка не
втрачає актуальності на сьогоднішній день [3].
Теорія держави та права у своєму розвитку та формуванні взаємодіє із суспільними
науками та розширює бачення на суспільні та правові явища. Завдяки взаємодії цих наук ми
маємо можливість вивчати та досліджувати право і державу з різних сторін, поглиблювати
свої знання та вивчати різні категорії. Вона є фундаментальною наукою та дає найширші за
змістом знання про державно-правові явища.
Ця наука дає нам узагальнюючі висновки від яких вже і рухається у своєму
дослідженні інші юридичні науки. Вона є базовою загальнотеоретичною наукою і є
основною серед юридичних наук. У своєму вченні вона узагальнює знання та дослідження,
розробляє основні категорії та вдосконалює методи, за допомогою яких відбувається
вивчення окремих державно-правових процесів.
Тому зважаючи на все вище перелічене, на мою думку, в сучасних умовах розвитку
права та загалом юридичної науки актуальність даного питання заслуговує на увагу та
подальшого дослідження.
Метою даного дослідження є розгляд питання вагомості теорії держави та права
через розкриття її головних характеристик.
Вивченням та дослідженням питання про важливість теорії держави та права
займались багато вчених, як зарубіжних так і наших співвітчизників. Істотним внеском у
розвиток теорії держави та права в радянський період є роботи таких вчених, як П. Недбайло
та М. Матузов. Завдяки зусиллям видатних українських вчених юристів М. Козюбри, П.
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Рабіновича, В. Тація, В. Копєйчикова, формується сучасна вітчизняна школа теоретиків
держави та права. Завдяки дослідженням та працям цих вчених на сьогодні ми маємо
спеціалізовану наукову установу – Інститут держави та права ім. В. М. Корецького [4].
Спираючись на вчення вище перелічених наукових діячів, можна зазначити, що теорія
держави та права – це фундаментальна юридична наука та навчальна дисципліна, яка
займається вивченням та описом державно-правової дійсності в цілому. Вивчає виникнення,
розвиток та функціонування права та держави в суспільстві. Завдяки своїм категоріям
розкриває зміст тих чи інших подій, що відбуваються у суспільстві та пов’язанні з державою
і правом.
Вона виступає системо-утворюючою частиною юридичних наук. Ця наука створює
методологічну основу, на яку згодом спираються студенти-юристи у своєму навчанні та
майбутній діяльності. Теорія держави та права виступає об'єднуючим елементом між
юридичними науками, вона створює загальні для всіх наук категорії та методи пізнання.
Звертаючи увагу на методи теорії держави та права необхідно зазначити, що це є
сукупністю прийомів і методів пізнання загальних та основних закономірностей виникнення
та розвитку держави і права [1]. Загалом розбираючи поняття метод теорії держави та права
його можна поділити на три основні частини, якими є загальні методи, конкретні методи та
спеціальні методи.
Методи теорії держави та права тісно пов’язані з її предметом. Загалом, розглядаючи
предмет загальної теорії держави та права, можна зазначити, предметом є сутність і
найбільш загальні закономірності виникнення, розвитку і функціонування правових та
державних явищ.
Разом з тим, предметом науки теорії держави та права є складні взаємодії суспільства
й держави, які визначають роль, місце держави і права в політичній системі суспільства [5].
Завдяки дослідженню предмета науки теорії держави та права виникають функції
через які проявляється ця наука. Відомо, що функціями будь-якої науки є основний напрямок
впливу на певні сфери суспільного життя та процеси, які відбуваються в ньому.
Існує безліч класифікацій функцій даної науки, але найчастіше виділяють декілька
основних таких як: політична, ідеологічна, методологічна, інтерпретаційна, евристична,
прогностична, онтологічна та інформаційна.
Перш за все теорія держави та права виконує політичну функцію, основою якої є
політичні явища, такі як держава і право.
Методологічна функція базується на прямій залежності метода від практики. Адже
будь-яка успішна діяльність у правовій сфері напряму залежить від теоретичної культури.
Інтерпретаційна функція проявляється в тлумаченні державно-правової дійсності.
Зважаючи на різноманіття функцій теорій держави та права вчені виділяють багато їх
класифікацій, але попри це, всі вони є загальними для юридичних наук. Завдяки тому, що
теорія держави та права виступає фундаментальною наукою у системі юридичних наук вона
створює загальні категорії, функції та методи пізнання [2].
Таким чином, аналізуючи теорію держави та права та її загальні складові та категорії,
можна цілком впевнено сказати, що ця наука є вступною дисципліною та правовою
матерією. Задля оволодіння будь-якими юридичними знаннями чи освоєння юридичної
професії необхідно володіти правовою матерією.
Можна зазначити, що теорія держави та права є базовою загальнотеоретичною
наукою, яка виступає фундаментом знань для юриста, її можна назвати вступною
дисципліною у початку юридичної діяльності, адже завдяки своїм методам та функціями, а
також багатоплановому вивченню державно-правової дійсності, вона надає нам найширші та
загальні знання про право і державу, їх існування у суспільстві. Завдяки цим знанням ми
можемо починати вивчення інших дисциплін, адже оволодівши загальнотеоретичними
термінами та відомостями, розуміючи їх значення, ми можемо переходити до здобуття знань
в різних галузях права.
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МЕТОД ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ольга Кальчева
студентка 4 курсу факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університеm
Науковий керівник – доц. Мельникова Р. М.
У школах XXI століття намагаються вирішувати різні проблеми навчання. В першу
чергу педагогів цікавить розвиток пізнавального інтересу й мотивації учнів. Не тільки
підвищити інтерес до навчання та якість знань, а й реалізувати при цьому нові підходи до
навчання, використовуючи сучасні інноваційні технології навчання.
Уже давно в теорії існує особистісно зорієнтований підхід, але на практиці в закладах
середньої освіти переважає традиційний підхід до навчання. Можна довго сперечатися про
те, чому це так, які причини не переходити на нові форми і методи навчання. Щоб
реалізувати підходи, в центрі яких учень як особистість, як головна ланка в ланцюзі, а
вчитель – лише куратор і наставник, існує безліч форм, способів, засобів і методів.
У сучасній дидактиці одним з інноваційних напрямків є метод проектів. В основі
методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів. Даний метод найбільш легко
вписується в навчальний процес в умовах ще існуючої класно-урочної системи занять, може
не зачіпати змісту навчання, яке визначено освітніми стандартами для базового рівня.
Проблема полягає в тому, що реалізувати нові підходи з використанням сучасних
технологій в рамках шкільного уроку важко, але цілком реально.
Нові вимоги системи освіти рано чи пізно приведуть до того, що всі вчителі почнуть
впроваджувати проектну діяльність в процес навчання. Тому вивчення проектного методу в
особистісно зорієнтованому навчанні є актуальним.
Під особистісно зорієнтованим підходом прийнято розуміти методологічну
орієнтацію в педагогічній діяльності, що дозволяє за допомогою опори на систему
взаємопов'язаних понять, ідей і способів дій забезпечувати і підтримувати процеси
самопізнання, самобудування і самореалізації особистості учня, розвитку його неповторної
індивідуальності. При реалізації такого підходу процеси навчання і вчення
взаємоузгоджуються з урахуванням механізмів пізнання, розумових і поведінкових
особливостей учнів, а відносини «вчитель-учень» будуються на принципах співпраці і
свободи вибору [2, с. 79].
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Актуальність особистісно зорієнтованого підходу пояснюється тим, що динамічний
розвиток суспільства вимагає формування яскраво індивідуальної, прагматичної, розкутої,
незалежної особистості, здатної орієнтуватися в швидко змінюваному соціумі.
Ключові поняття і ланки особистісно зорієнтованого підходу такі: індивідуальність,
особистість, самовираження, субʼєкт, субʼєктивність, субʼєктивний досвід, стратегія
пізнання, траєкторія розвитку особистості, пізнавальний стиль учнів (Я-концепція),
навчальний стиль вчителя (педагогічна підтримка).
На думку доктора педагогічних наук, професора О. М. Степанова, можна виділити
наступні принципи особистісно зорієнтованого підходу:
- самоактуалізація;
- індивідуальність;
- суб'єктивність;
- вибір;
- творчість і успіх [17, с. 65-66].
Будь-яке навчання спрямоване на розвиток особистості й, отже, воно є розвиваючим,
особистісно зорієнтованим.
Технологічний арсенал особистісно зорієнтованого підходу, на думку професора Є. В.
Бондаревської, складають методи і прийоми, що відповідають таким вимогам, як:
- діалогічність;
- діяльнісно-творчий характер;
- спрямованість на підтримку індивідуального розвитку дитини;
-надання учневі необхідного простору, свободи для прийняття самостійних рішень,
творчості, вибору змісту і способів навчання і поведінки [3, с. 17].
Нацiональна освiта в Українi потребує пошукiв нових шляхiв, нових підходiв до
викладання основ наук у загальноосвітнiй школi, а української мови особливо, тому що вона
є важливим фактором формування нацiональної свідомостi та мовної особистостi. Одним із
таких нових пiдходів є використання проектних технологiй на уроках української мови.
Тому при підготовцi до уроку вчителю потрібно не лише дотримуватися основних
дидактичних принципiв, систематичностi та послiдовності, доступностi, диференційованого
пiдходу, науковостi та iн., а й використовувати всі можливостi сучасної техніки. Адже
необхідно навчити кожну дитину швидко освоювати, перетворювати i використовувати в
практичнiй дiяльності велику кількiсть інформацiї. Щоб учні активно, з цікавістю і
захопленням працювали на уроці, бачили результати своєї праці і могли їх оцінити дуже
важливим компонентом є організація процесу навчання [8, с.27].
Проектна діяльність – це одна з найбільш ефективних педагогічних технологій, що
збагачує суттєво навчально-виховний процес та вносить зміни до традиційного підходу з
виховання і навчання учнів. В її базі знаходяться інтеграція та конкретне застосування
теоретичних знань учнів, набутих ними завдяки практичній діяльності.
Слід зазначити при зверненні до історії проектної технології, що ще на початку XX ст.
відбулося активне запровадження проектів до шкільної навчальної практики. Дж. Дʼюї
пропонувалася побудова навчання, завдяки практичній діяльності учня, що відповідала його
особистому інтересу до конкретної галузі знань. Згідно цьому навчально-виховний процес
повністю організований для вирішення завдань, які з’являються в самостійній практиці
дитини [10].
Своє висвітлення ці ідеї отримали у працях американських педагогів Ф. Паркера та В.
Кілпатрика, які сприяли організації активної пізнавальної діяльності учнів на базі їх
загальної активної пошукової діяльності в ході праці над проектом, скерованим на
вирішення певної практичної проблеми (виробничої, побутової, соціальної) [15, с. 22].
Спочатку метод проектів був названий «методом проблем». Він мав розвиток в
рамках гуманістичного напряму в освіті та філософії, в експериментальній роботі і
педагогічних поглядах Дж. Дьюї. У ньому були присутні ідеї формування навчання на
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активній базі завдяки доцільній діяльності учня, співвідносячи його особистий інтерес саме з
цими знаннями. В. X. Кілпатрик, який є одним з послідовників Дж. Дьюї, зумів провести
вдосконалення в системі роботи над проектами. У той час під проектом розуміли цільовий
акт діяльності, базою якого є інтерес дитини [15, с. 176].
До роботи над проектом входить усвідомлена учнем мета, оформлений задум,
розроблений організаційний план, робота за планом, підведені у вигляді письмового звіту
підсумки.
Російські педагоги початку XX ст. також зацікавилися методом проектів. Під егідою
російського педагога-експериментатора С. Шацького у 1905 р. була зібрана невелика група
працівників, які старалися активно запроваджувати в практику викладання проектні методи
[18].
Пізніше, вже за радянських часів, ідеї проектування отримали широке використання і
включення до навчально-виховного процесу школи.
Ідеї гуманістичного підходу Дж. Дьюї у школах Нідерландів, Італії, Німеччини,
Фінляндії, Ізраїлю, Бельгії, Великої Британії та США через раціональний симбіоз
теоретичних знань та їхнє практичне застосування для вирішення певних проблем довкілля у
загальній діяльності школярів отримали більше поширення та популярність. З часом ідея
методу проектів пройшла достатній розвиток. Народившись через ідею вільного виховання,
проектування у наші часи стає інтегрованим елементом системи освіти, яка є повністю
розробленою і структурованою.
У ході виконання різних проектів учні відчували потребу в конкретних уміннях і
знаннях, які в міру необхідності вони отримували. Для цього писали спеціальні підручники,
які відповідали роботі за технологією проектів (підручник-журнал, підручник-газета), де
розміщували оперативну інформацію.
На сучасному етапі реформування вітчизняної шкільної освіти, беручи до уваги
незаперечну цінність проектної технології, виникла проблема її відродження у педагогічну
теорію та практику. Під навчальним проектом О. С. Полат розуміє обʼєднану навчальнопізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, організовану на основі компʼютерних
телекомунікацій, які мають спільну мету, проблему, узгоджені методи, способи діяльності,
спрямовані на досягнення загального результату сумісної діяльності [14, с. 69].
Метод проектів набуває все більшої популярності і стає одним із найбільш
ефективних засобів управління й організації навчального процесу. Огляд педагогічної преси
дозволяє стверджувати, що існує вже багато напрацювань у цій галузі.
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, формує вміння
самостійно обирати різні рішення, шляхи отримання інформації, генерувати ідеї, гіпотези,
прогнозувати їх розвʼязання.
Метод проектів досліджували О. Горошкіна, Г. Ващенко, С. Пілюгіна, Є. Полат,
С. Шацький та ін. У їхніх працях відібрано критерії використання методу проектів на
заняттях у загальноосвітній школі та ВНЗ, зокрема під час навчання української мови.
На думку науковців, робота над проектом включає усвідомлення учнями мети,
оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у
вигляді письмового звіту. Під час використання цього методу теорія стає засобом виконання
практичних завдань.
Проектна діяльність в сучасній загальноосвітній школі застосовується для
формування актуальних ключових компетенцій: загальнонаукової, інформаційної,
пізнавальної, комунікативної, ціннісно-смислової, соціальної, та компетенції особистісного
самовдосконалення. Метод проектів має ряд незаперечних переваг у порівнянні з іншими
інноваційними методиками організації урочної та позаурочної діяльності. По-перше, ця
технологія дозволяє досягати поставлених будь-якою програмою, стандартом освіти цілей з
будь-якого навчального предмета. По-друге, цей метод гуманістичний, забезпечує не тільки
успішне засвоєння навчального матеріалу, а й інтелектуальний і моральний розвиток дітей,
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їх самостійність, доброзичливість до вчителя і один до одного. По-третє, спільні проекти
згуртовують дітей, розвивають комунікабельність, бажання допомогти іншим, вміння
працювати в команді та відповідальність за спільну роботу.
Отже, у висновку можна сказати, що переорієнтація освітнього процесу в школах на
особистісно орієнтований підхід вимагає застосування нестандартних форм навчання.
Педагоги часто відповідають, що для успіху в житті людині потрібні впевненість в собі,
цілеспрямованість, наполегливість у досягненні мети, прагнення поліпшити досягнуті
результати. Саме ці якості і повинна формувати у сучасного випускника школа. Однак
нерідко традиційні освітні технології не спонукають школярів до нових досягнень, навпаки,
породжують у них почуття невпевненості в собі, страху, бажання уникнути невдачі при
відповіді, контрольної роботи або на іспиті. Однією з освітніх технологій, що підтримує
особистісно-зорієнтований підхід в освіті, можна вважати метод проектів.
Метод проектів дає вчителю можливість розширити рамки навчального посібника,
дати дітям можливість поглянути на досліджуваний матеріал з іншого ракурсу, розширювати
кругозір учнів, формувати особистість, котра має свою точку зору і здатна її аргументувати,
розвиває громадянські та соціальні компетентності.
Проектна діяльність здатна збагатити особистий досвід учнів, дозволяє їм чіткіше
усвідомити коло своїх інтересів, удосконалювати навички роботи з інформацією,
актуалізувати знання з предмету і конкретної теми і застосовувати їх у своїй дослідницькій
діяльності.
Займаючись проектуванням, учні опановують навичками XXI століття, вчаться
ставити перед собою цілі, намічати шляхи їх досягнення, проводити постійну рефлексію
виконаної роботи, орієнтуватися на результат.
Проектування дозволяє урізноманітнити комунікативні зв'язки учнів з соціумом,
сприяє розвитку мисленнєвої та мовленнєвої діяльності.
Проектна діяльність здатна приносити учням задоволення, адже вони самі стають
творцями, дослідниками, вченими. Цей процес сприяє розвитку особистісних
компетентностей, формує позитивну мотивацію до навчання.
Використання даної технології навчання мотивує вчителя до самовдосконалення.
Адже при проектуванні немає кінцевої готової відповіді та будь-яких готових рішень
проблем. Тому педагог повинен постійно працювати над собою, так само, як і діти,
дізнаючись кожен раз щось нове для себе. Крім цього, метод проектів дозволяє вчителю
вийти за рамки навчальної програми.
Затребуваність методу проектів в сучасній освіті є свідченням його високого
потенціалу як педагогічної технології, здатної, зберігаючи основу, змінюватися в залежності
від вимог особистості, суспільства і держави.
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ДІАЛЕКТНІ ТЕКСТИ ЯК НАВЧАЛЬНЕ ДЖЕРЕЛО НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Надія Кравченко
магістрантка факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Делюсто М. С.
Іван Огієнко писав: «Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший
скарб. У мові наша стара й нова культура, ознака національного визнання». «Мова – це
характер народу, сорочка духу народного, головний двигун розвитку культури, а також
пам’ять народу, його історія».
Нині, у час державного відродження значно зростає вагомість нації українського
народу та його мови як головної ознаки нації. Українська мова – одна з розвинених світових
мов, що належить до давньописемних мов слов’янського світу. Вона посідає друге місце
серед тринадцяти живих мов слов’янського походження та чотирнадцяте місце серед кількох
тисяч мов світу за кількістю носіїв. За милозвучністю й мелодійністю українську мову
традиційно порівнюють з італійською, а в 1934 році в Парижі на всесвітньому конкурсі краси
мов вона посіла третє місце після французької та перської за фонетичну розкіш, лексичне й
фразеологічне багатство, синтаксичну гнучкість, значні словотворчі властивості.
Концепція мови як культурно-історичного середовища науково обґрунтована
В. Гумбольдтом, О. Потебнею, П. Флоренським. Це дає змогу навчити учнів сприймати мову
не як схему, а як систему, яка постійно розвивається за певними законами, і донести до них
ідею зв’язку мови з філософією, психологією, історією, спрямовує учнів на розуміння через
мовну систему самобутнього національного мислення у його часовій і географічній площині.
Ще наприкінці ХІХ ст. М. Лавровський запропонував увести в школах дисципліну
«Батьківщинознавство», щоб допомогти учням усвідомити, чим відрізняється рідна мова від
книжної. Кожен регіон України – цікавий філологічний об’єкт, тому перед науковцями стоїть
важливе завдання – досконало дослідити мову носіїв того чи іншого діалекту.
Діалектологія – це наука, яка вивчає особливості живої народної мови, діалектні
тексти, говірки та говори. Діалектна мова є прототипом літературної і, як і остання,
підвладна мовним законам, які функціонують на всіх її рівнях. В цьому постає її важливе
значення, як науково-теоретичне, так і практичне: вона постачає цінні історичні мовні
матеріали, що дає підставу досліджувати розвиток мови, її функціонування та еволюцію
впродовж історії. Діалектичні матеріали важливі для вивчення не лише мови, історичної
граматики, етнолінгвістики, а й фольклористики, історії, археології, етнографії. Вживання
розмовної лексики та діалектних найменувань, націлене на глибокі народні корені, добре
відчуття мови, асоціації, свідчить про глибокий зв’язок мови і культур народу. Академік
НАН України Онищенко Олексій Семенович засвідчує, що «діалекти зберігають багатство
безпосереднього пізнавального і суспільного досвіду народів. І це багатство потрібно
фіксувати на всіх носіях інформації, ширше вводити в науковий і практичний обіг, робити
доступним їхній зміст, роль якого в розумінні культурної спадщини часто недооцінюється»
[4, с. 9].
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Діалектна мова певної місцевості має свої фонетичні, морфологічні, словотворчі та
синтаксичні риси, які відрізняють її від літературної мови та інших діалектів. Так, на відміну
від літературної, діалектна форма не має писаних правил і характеризується мінливою
будовою у різних регіонах, її використовують в усному мовленні, вона має обмежену сферу
вживання. Однак це не позначається на самій мові, яка багата на різноманітні форми слів,
семантику. Так, наприклад, С. Караванський у «Практичному словнику синонімів
української мови» подає 23 відповідники до слова вітер, а в діалектах їх знаходимо близько
100. Це крутень, круга, повітруля, вітриниця, вітриця, завій, віхтолиця, вертьол, вортьол,
вертиполох, зувор, петельник, курява, вороній, труба, кухоль, вітрець, посвист, похвистач,
штопор, кури, гири та ін.
Загальне уявлення про місцеві говори й про їх найпоширеніші особливості необхідне
кожній освіченій людині для того, щоб знати свій народ, свою мову. І не лише краще знати, а
й краще володіти нею.
Вивчення діалектної мови на уроках української мови та літератури збагачує мовний
багаж учнів, навчає їх віднаходити та розпізнавати відмінності між літературною та різними
діалектними формами української мови.
Застосування діалектних текстів в українській діалектології веде свій початок з кінця
ХІХ ст. і пов’язане зі студіями І.Г. Верхратського, пізніше – з дослідженнями І.А.
Панькевича, В.С. Ващенка, Г.Ф. Шила, Ф.Т. Жилка та ін., які додавали до своїх описових
діалектологічних праць зв’язні тексти, окремі вирази, зразки фольклору [3, с. 129].
Вивчення діалектів на уроках з української літератури можливе завдяки вивченню
прозових та поетичних текстів, в яких використовується багато діалектизмів. Такими є,
наприклад, твори українських письменників І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка,
В. Стефаника, О. Кобилянської, Лесі Українки, М. Шашкевича, І. Вагилевича, Ю.
Федьковича, Л. Мартовича, М. Черемшини та ін., які є яскравим прикладом носіїв діалектів
різних територій у різному часовому просторі.
Знання діалектології потрібно обов’язково вчителю української мови, який викладає в
певному регіоні, на місцевості, де переважає та чи інша говірка. Так, в умовах діалектного
оточення учитель має враховувати особливості місцевого говору, щоб якісніше викладати
українську мову, зважаючи на відмінності літературної форми від діалектної. Так,
наприклад, літературна назва «картопля» є зрозумілою для всіх носіїв української мови, а от
слова бульба, мандибурка, ріпа, бурєшка, біб, крумплі використовуються лише в
західноукраїнській місцевості.
Діалектні тексти відіграють важливу роль у вивченні історії мови та історії самого
народу. Вони мають велику цінність, зокрема для мовознавства. На думку П. Ю. Гриценка,
діалектні тексти «визначають обсяг і якість інформації про складну організацію розмаїтого
репертуару мовних одиниць говірок відповідного хронотопу, можливість виявлення на
підставі текстів взаємодії в комунікації мовних і позамовних (невербальних) засобів
передавання змістів, модальностей, конотацій, визначення залежності актів мовлення від
позамовного середовища та умов мовлення, експлікації в словоладі та характері
текстотворення діалектної особистості з її індивідуальними лінгвальними, часовими,
освітніми, соціокультурними особливостями» [2, с. 102].
Для того, щоб краще зрозуміти місцеву говірку, треба докладно вивчити притаманний
даній території діалект. Для цього використовують зазвичай питальники або записують
діалектні тексти носіїв говірки. За допомогою питальників можна отримати інформацію
щодо лексики та словотвору певного діалекту, але фонетика і морфологія будуть досліджені
не в повній мірі, а синтаксис лише поверхово. Задля повного вивчення говірки треба
опиратися на діалектні тексти, адже вони «репрезентують реальне буття мови, склад, функції
мовних одиниць, динаміку їх форми і змісту; це реальність мови, не затиснена і не
трансформована вузькими берегами нормативних приписів і обмежень, як у літературному
різновиді мови. Свобода мовної самореалізації діалектоносія дозволяє співіснувати на
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паритетних засадах архаїчних та інноваційних, питомих і засвоєних елементів, узуальних для
системи говірки і функціонально обмежених одиниць. Стильова, прагматико-ситуативна
диференціація діалектного мовлення, наявність різних мовленнєвих кодів сприяють легкості
слово- і формотворення, невимушеності у побудові висловлювань. Усе це забезпечує
діалектному мовленню і текстам як його відтворенню високий евристичний потенціал» [1, с.
15-16].
Як стверджує народне прислів’я, «кожне сільце має своє слівце», тобто кожний регіон
України має свої мовні особливості. Розглянемо діалектний текст села Ліски Кілійського
району Одеської області та звернемо увагу на особливості говіркового мовлення.
Как йа в школу ходила шо йа могла пон’ат’// Там война началас’а// Б’едно жили ми/
при рус’ких луч’:е стали жит’/ луч’:е в’ес’л’ей// В мене папа бил художник/ он д’елал
горшки йак ш’ас кажут’ горщечник// в мене папа був гончар називалис’а// він д’елал свойу
посуду дома там/ ну йому запрешчали/ государство пока він учивс’а// Його д’едушка научіл
там він д’елал завод держави// А маму найшов з Карагмету// Йак вони поженилис’а не
знайу// Мама померла/ нас багато в сім’ї було/ він вз’ав мачуху/ а мачухі ми не нада// Мачуха
свойіх дітей держала/ пішли в школу// Школу бросила/ пйат’ класов/ пішли в н’ан’ки/
н’ан’ки бросила/ пішла в колхоз/ л’убила дуже на землі і сейчас би робила б і ночйу і робила
би з сапкойу/ не хватайе здоровйа// Работала трудно работала/ не така шчоб йа запила/ шчоб
йа не пішла на работу коли нада і шоб йа отказалас’а/ шоб йа не зробила// Нехай скажут’ в
сел’сов’еті йак йа работала// Та отако годи пройшли/ здоровл’а не майе//
Даний уривок тексту – це розповідь Забара Клавдії Олександрівни, 1933 року
народження, яка народилася в с. Ліски та закінчила 5 класів. Це свідчить про те, що діалект
на цій території зберігся і не залежить від освіти в школі.
За всіма особливостями говір села Ліски Кілійського району належить до південносхідного наріччя. Йому притаманні наступні ознаки:
1) на фонетичному рівні:
- етимологічні [о], [е] в новозакритих складах в наголошеній і ненаголошеній позиціях
замінюються [і], перед яким пом’якшуються попередні приголосні (стіл, радість, осінь); в
деяких випадках вживається [’е] (п’ечка, б’едно);
- відповідно до давнього [ѣ] у всіх позиціях, як і в південно-західних діалектах
виступає [і] (сніг, бесіда), інколи [’е] (сн’ег);
- ненаголошені [е], [и] зближуються у вимові (весна, живе);
- ненаголошене [о] перед складом з наголошеним [у], [і] набирає відтінку [у] (кожух,
зозуля);
2) на морфологічному рівні:
- в Д. в. однини, як і в місцевому, іменнки чоловічого та середнього роду мають
закінчення [-ові], [-еві], [-у] (братові, брату, хлопцю);
- наявний інфінітив –ти, -ть (робить, ходити);
- дієслова І дієвідміни 1 особи однини в теп. часі мають форми без чергування [д], [т],
[з], [с] з відповідними шиплячими (ходю, просю);
- дієслова І дієвідміни 3 особи однини теп. часу дуже часто мають стягнені форми
(зна, гра, літа); ІІ дієвідміни у 3 особі однини (ходе, носе);
3) на синтаксичному рівні спостерігається вживання, замість протиставного
сполучника але, сполучників та, так, а , но, ну.
Південно-східні діалекти обіймають найзначнішу територію з українським
населенням, але є значно одноріднішими, що сталося внаслідок нівеляційних процесів
протягом останніх трьох століть, у зв’язку з історичними подіями на цій території, з
численними дозаселеннями і переселеннями української людності з різних місцевостей, що
спричинило змішування населення і прискорювало витворення більш-менш однорідного
діалектного типу.
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Так, на прикладі с. Ліски Кілійського району ми показали важливість вивчення
місцевих діалектів для вчителя української мови і врахування цих особливостей при
викладанні в школі. Знання діалекту певної місцевості допоможе вчителю краще подати
матеріал, проводячи паралель між літературною формою мови та говіркою на даній
території. Це зацікавить і значно полегшить вивчення української мови в школі.
Важливим буде проведення у школі уроку, присвяченому вивченню діалектів як
історичної бази літературної мови. Це поглибить знання учнів про класифікацію діалектів
української мови, особливості їх територіального поділу на наріччя, виховає повагу до
діалектних багатств української мови. До того ж опрацювання специфіки діалектної мови
розвиває навички теоретичного осмислення різноманітних проблем, таких як з’ясування
тенденцій формування загальнонародної мови, процеси змін, що відбуваються у фонетичній
системі, граматичній будові і лексичному складі сучасної української мови. На уроці можна
використати схеми і таблиці про українські діалекти та особливості українських наріч,
словник діалектів української мови. Цікавим завданням до цього уроку буде самостійне
зібрання учнями діалектних текстів та демонстрація відео- та аудіозаписів народних казок,
пісень місцевою говіркою, що певною мірою комбінує урок з фольклором. Таким чином
завдяки діалектним текстам учні дізнаються багато нового та цікавого матеріалу з історії
своєї нації на певній території, традиції та звичаї, культуру своїх пращурів.
1. Гриценко П. Ю. (2003). Тексти як джерело дослідження українських говірок
Румунії. Українські говори Румунії. Діялектні тексти. Едмонтон; Львів; Нью-Йорк; Торонто.
2. Гриценко П. Ю. (2015). Інформаційний простір діалектного тексту. Діалекти в
синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ. С. 100-119.
3. Делюсто М. С. (2015). Діалектна текстографія як прийом дослідження граматики
переселенської говірки. Діалекти в синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних
студій. Київ. С. 128-139.
4. Онищенко О. С. (2015). Діалектологія – важлива галузь славістики. Діалекти в
синхронії та діахронії: текст як джерело лінгвістичних студій. Київ. С. 8-10.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА МІЖМОВНА ВЗАЄМОДІЯ В МЕЖИРІЧЧІ
ДНІСТРА І ДУНАЮ
Руслана Прокоф’єва
студентка 4 курсу факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Делюсто М.С.
Українську мовну ситуацію вважають складною через ускладненість внутрішньої
структури, зокрема різнорівневих тенденцій у функціонуванні різних мов національних
меншин. Неоднорідність мовної ситуації, на думку О. Яковлєвої, проявляється в її
багатомовності, зокрема в українсько-російській диглосії [14, с. 239].
Конституційно закріпленою державною мовою України є українська мова, що
передбачає її функціонування в усіх сферах офіційної комунікації. Проте стан мовної
ситуації в Україні Л. Савченко називає парадоксальним через фактичне функціонування двох
мов – української та російської [8].
Багатомовне функціонування спричиняє міжмовну взаємодію.
З точки зору соціологічного аспекту мовна взаємодія є важливим компонентом
внутрішньодержавного та міжнародного спілкування. Таким чином вона виступає умовою
успішного розвитку політичних, культурних, торгових зв’язків тощо.
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С. Семчинський під мовними контактами розуміє взаємодію двох чи більше мов,
внаслідок чого висловлювання однією мовою включають елементи іншої і навпаки [1, с. 97].
Міжмовні контакти є важливим фактором етногенезу, що проявляється на всіх рівнях мовної
системи.
Першими на важливості вивчення взаємодії мов в мовознавчому контексті
наголошували Г. Шухардт та І. Бодуен де Куртене («О смешанном характере всех языков»).
Питання міжмовної взаємодії та мовних контактів у лінгвістиці досліджували
І. Бодуен де Куртене, Л. Булаховський, У. Вайнрайх, Й. Дзендзелівський, Ю. Жлуктенко, М.
Кочерган, П. Лизанець, В. Німчук, Г. Пауль, B. Розенцвейг, С. Семчинський, Ф. де Сосюр, Д.
Шелудько, Л. Щерба та ін.
Проблеми українсько-російських мовних контактів досліджували І. Білодід, Л.
Булаховський, В. Виноградов, Г. Гнатюк, О. Горбач, Г. Гюттль-Фольтер, П. Житецький, Г.
Їжакевич, Н. Романова, П. Цимбалистий, Ю. Шевельов та ін.
На сучасному етапі питанню міжмовної взаємодії, зокрема українсько-російських
контактів, присвячені праці М. Делюсто [2], О. Гвоздяка [1], Е. Есенової [3], А. Колесникова
[4; 5; 6], Г. Намачинської [7], Н. Совтис [9], О. Тараненко [10; 11; 12], О. Штурнака [13] та ін.
Незважаючи на багатогранність дослідження питання міжмовної взаємодії в
лінгвістиці, на сьогодні однією з малодосліджених проблем залишається питання українськоросійських мовних контактів.
Відповідно до вищесказаного актуальність курсового дослідження зумовлена
необхідністю вивчення мовних особливостей українсько-російських мовних контактів
межиріччя Дністра і Дунаю.
Метою роботи стало вивчення наслідків українсько-російських мовних контактів на
мовному рівні та особливостей навчання державної мови етнічних росіян в межиріччі
Дністра і Дунаю.
Досягнення мети передбачає вирішення таких основних завдань:
 дослідити проблему мовних контактів у сучасній лінгвістиці;
 проаналізувати вияви росіянізмів в українському мовленні ареалу
межиріччя Дністра і Дунаю;
Об’єктом дослідження є ознаки міжмовної взаємодії, а предметом – особливості
українсько-російських мовних контактів.
Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи дослідження:
описовий та зіставний.
Ареал Межиріччя Дністра і Дунаю (МДД) знаходиться на півдні Одеської обл.
України і характеризується контактуванням різносистемних мов, насамперед у діалектній
формі, адже просторове розташування різних етносів можна назвати мозаїчним. Тому в
працях лінгвістів, істориків, етнографів ця територія визначається як «складний, строкатий
континуум», «лінгвістична лабораторія», «природна лабораторія або полігон» тощо [4,
с. 134].
На території МДД сконцентрована велика кількість діалектів різних мов, насамперед
української, російської, болгарської, румунської та гагаузької [5, с. 221]. Варто зазначити, що
на різних історичних етапах та в різних частинах межиріччя привілейований статус мали то
російська, то румунська, то українська літературні мови [4, с. 134].
На думку М. Делюсто [2] однією з найголовніших ознак такого строкатого
побутування різних етносів та мов є міжмовна / міжговіркова інтерференція.
Р. Конрад під поняттям інтерференції розуміє «всебічний вплив мов і діалектів на
основі мовних контактів і білінгвізму, які виражаються у перейманні лексичних одиниць,
граматичних і фонетичних єдностей і правил з однієї мови у іншу» [1, с. 99].
Дослідження діалектних особливостей МДД, зокрема українсько-російської
міжмовної взаємодії на діалектному рівні, представлені у працях А. Колесникова [4; 5; 6] та
Г. Черезової.
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А. Колесников зазначає, що наслідки українсько-російської взаємодії у МДД не
зазнали системного дослідження. Інтерференції цих двох мов, зокрема в діалектах МДД,
сприяли їх «близькість східнослов’янських граматичних систем, наявність спільних
граматичних категорій, подекуди навіть спільності вияву цих категорій у певних лексикограматичних класах» [5, с. 221].
Діалектні різновиди російської мови в МДД представлені російськими говірками
старообрядців-липован (с. Стара Некрасівка, Нова Некрасівка, Муравлівка Ізмаїльського рну, с. Приморське, м. Вилкове, м. Кілія Кілійського р-ну тощо) та південноросійськими
говірками, що тяжіють до курсько-орловської діалектної групи (с. Василівка, Мирне
Кілійського р-ну, Миколаївка Тарутинського р-ну, Павлівка Арцизького р-ну, Петропавлівка,
Введенка Саратського р-ну, Руська Іванівна Білгород-Дністровського р-ну тощо). При цьому
наявні населені пункти, де співіснують українська та російська говірки, що зберігають свою
мовну само ідентичність (м. Вилкове Кілійського р-ну, с. Олександрівка Тарутинського р-ну)
[5, с. 222].
За походженням, наголошує А. Колесников [5], говірки МДД можна розділити на:
- ті, що сформувалися внаслідок компактних переселень українців і зберегли ознаки
протоговорів (с. Плахтіївка, Ярославка, Ройлянка Саратського р-ну, с. Олександрівка,
Петрівка Тарутинського р-ну та ін.);
- ті, що сформувалися внаслідок заселень втікачами з різних територій України
(Київщина, Херсонщина, Поділля, Буковина, Житомирщина, Крим) і мають ознаки різних
говірок.
Більш стійкими до впливів російської мови на граматичну систему були
північнобессарабські говірки (с. Петрівка, Височанське, Новоукраїнка Тарутинського р-ну, с.
Ройлянка, Молдове Саратського р-ну), що співвідносяться з південно-західним наріччям і
зберігають риси буковинських та подільських говірок.
Найбільше ознаки українсько-російської інтерференції представлені в говірках, що
зберігають у своїй структурі елементи всіх трьох наріч української мови (південно-східного,
південно-західного і північного). До них належать українські говірки Ізмаїльського (с.
Броска, Матроска, Кислиці, Першотравневе) і Кілійського (Шевченкове, Ліски, Трудове,
Десантне тощо) р-нів, а також більшість говірок Саратського, Татарбунарського, БілгородДністровського р-нів.
А. Колесников [4; 5] виділяє такі наслідки українсько-російської міжмовної взаємодії
в українських говірках МДД:
- стирання синтетичних форм майбутнього часу дієслів типу ходитиму, робитимете
(с. Стара Царичанка Білгород-Дністровського р-ну);
- спорадичність форм найвищого ступеня з префіксом най- (най|старший) і
поширеність подібних до російської мови форм зі словом самий (|самий |старший);
наявність тотожних російській мові форм орудн. відм. одн. субстантивів І відміни з флексією
-ой (сви|наркой) та форм род. відм. множ. іменників ІІ відміни з флексією -ов (к’і|лометров);
трапляються нестягнені форми прикметників та дієприкметників наз. відм. жін. р.
(|красивайа) та множ. (|новийе), прикметникові та займенникові форми род. відм. одн. з
флексією -его (пос|л’едн’его, і|нач’его) (с. Шевченкове Кілійського р-ну, с. Трудове
Кілійського р-ну, с. Броска Ізмаїльського р-ну);
- вживання у прикметникових словах флексій спільних з російською мовою,
наприклад,у місц. відм. чол. і сер. р. (на |син’ом |неб’і, на |добром ко|н’і), у дав. і орудн. відм.
жін. Р. (|доброй) (с. Випасне Білгород-Дністровського р-ну, с. Шевченкове Кілійського р-ну);
- функціонування варіантних числівникових форм як наслідок лексичних запозичень з
російської мови – ч’еи|тир’і, п᾽ат|нац᾽ат᾽, дв᾽і|нац᾽ат᾽, д|в᾽ест᾽і (с. Височанське, Петрівка
Тарутинського р-ну, с. Ройлянка Саратського р-ну);
- запозичення займенникових форм 1-ї особи одн. род. відм. (м’еи|н’а), дав. відм.
(мн’е), орудн. відм. (м|ной); форм 3-ої особи наз. відм. одн. та мн. он, о|на, о|но, о|ни й дав.
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відм. одн. чол. р. йе|му; форм вказівних займенників і відповідних часток |етот, |ето; форм
йон (ти мей к|рашчий йак йон); форм неозначених займенників з постфіксом -то (йа|кой_то,
х|то_то) та з префіксом кой- (кой_х|то, кой_|чо) (с. Ройлянка Саратського р-ну, с.
Олександрівка Тарутинського р-ну);
- домінування флексії -ем, -ім в дієсловах 1-ої ос. множ. теперішнього часу І та ІІ
дієвідміни (куп|л’айем, л’а|гайім), суфікса -л у формах минулого часу чол. роду (неи
_дож|дал);
- вживання російських прийменників – к, со; сполучників – |іл’і, йесл’і…то, потому
шо; часток – а|ну_ка, а|ну, хо|т’а_би; паралельне уживання стверджувальної частки да як до
питомого так; відсутність сполучника але та активізація російського но;
- відштовхування від російської мови – відсутність чергування з//ж (|воз᾽у), наголос
на корені у ІІ дієвідміні 1 ос. одн. (п|рос᾽у, к|рут᾽у) (с. Петрівка, Єлизаветівка Тарутинського
р-ну, с. Широке Білгород-Дністровського р-ну, с. Молдове Саратського р-ну);
- утворення спільних форм у граматиці українських і російських говірок – іменникові
форми ІІ відміни місц. відм. одн. з флексією -у (рос. в мар|ту, в ма|йу – укр. в мар|ту, на
ко|н᾽у); форми ІІ відміни род. відм. множ. з флексією -іў (рос. хр᾽исти|ан᾽иў, ра|д᾽ит᾽ил᾽иў –
укр. бол|гар᾽іў, молдо|ван᾽іў); наголос на корені в дієслівних формах (|в᾽ажу, |держу – укр.
за|душу, |держу); відсутність чергувань с//ш, т//ч (рос. п|рос᾽у, к|рут᾽у – укр. |нос᾽у, леи|т᾽у);
активність дієслівних форм давноминулого часу (рос. а|н᾽и |были а|б᾽едэли – укр. во|ни бу|ли
хо|дили); використання прийменника за в об’єктному значенні (рос. за|были за меш|ки – укр.
зга|дала за |його) та ін.;
- запозичення з російської мови на лексичному рівні – вживання спільних з
російською мовою назв місяців (март, ап|рел’, хв’ів|рал’, йун’); етикетної лексики
(зд|растуйте, досв’і|дан’а, зв’і|н’іт’е, спа|с’іба); прислівників (|надо, ка|н’ешно, с|кушно,
ту|да, ку|да), займенників (|ето, йа|кий-то), службових слів (но, |іл’і, |йесл’і) тощо.
А. Колесников класифікує інтерференційні явища в українських говірках за такими
параметрами:

За характером впливу російської мови: явища, що виникли за аналогією;
явища, що виникли в результаті гіперкорекції.

За типом ідіому, що вплинув на українську говірку: явища, що виникли в
результаті впливу літературної російської мови (форми на зразок о|на, о|но); явища, що
виникли в результаті впливу російських говірок (форми на зразок йон).

За ступенем поширення діалектного явища в говірці і ступенем усвідомлення
діалектоносіями явища як елемента системи: явища, що широко представлені в діалектних
текстах та усвідомлювані мовцями як елементи системи та як ознаки власного мовлення;
явища, які наявні в діалектних текстах та в мовленні, але не усвідомлювані мовцями як
елемент системи; явища, що усвідомлюються як чужорідні для говірки, вони відсутні в
діалектних текстах, але виявляють свій статус у відповідях на програму [5, с. 227-228].
Отже, українські говірки межиріччя Дністра і Дунаю у різні історичні періоди
зазнавали впливу російської мови на їх граматичну систему і нині значна їх кількість
характеризується інтерферентними ознаками українсько-російської міжмовної взаємодії.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ ВЛАДИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ
ІДЕЯХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МИСЛИТЕЛІВ
Сергій Решетников
студент 1 курсу факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Метіль А.С.
Питання, щодо розмежування влади постало ще за часів європейських мислителів. В
різні епохи значної уваги приділялося поділу влади, так як здавна виникла проблема
зосередження влади в руках однієї людини.
Погляди європейських мислителів, тісно переплітаються із сучасним розмежуванням
влади. Таким чином, досліджуючи дану проблематику слід зауважити, що майже всі
мислителі будували подібну сьогоденню класифікацію, а класифікація Шарля Луї де
Монтескʼє є повністю ідентичною тій, що існує в теперішньому суспільстві.
Вивченням даного питання займалися такі вчені і науковці, як: Толкач А.М., Манько
О.Є., Марчук В.П., Петришин О.В., Малахов В.П., Карасевич А.А. та інші.
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Актуальність роботи зумовлена тим, що з давніх часів виникала проблема
розмежування влади, задля викорінення одноосібного правління.
Метою роботи є вивчення поглядів європейських мислителів, щодо поділу влади в
державі.
Завдання:

визначити основні класифікації поділу влади за М. Падуанським, Дж Локком,
та Ш.Л. Монтескʼє;

визначити сучасну класифікацію поділу влади;

порівняти модель сучасної та історично складеної класифікації розподілу
влади.
Поділ влади – це конституційний принцип, відповідно до якого державна влада
повинна бути поділена на незалежні одна від одної гілки.
Вперше питання поділу влади серед європейських мислителів почав розглядати
Марсілій Падуанський, який запропонував поділяти владу на законодавчу та виконавчу.
За його вченнями сувереном держави є – народ-законодавець. Як зазначав
М. Падуанський: «Державна влада повинна належати тому хто може дати найкращі закони».
На його думку, народ-законодавець виконує функції законодавчої гілки влади, а також
регулює владу правителя та в разі перевищення їм його повноважень, може скинути його з
престолу [1].
Виконавчу функцію в державі за М. Падуанським виконує уряд на чолі з правителем,
який обирається народом і звітує перед ним. Щодо здійснення правосуддя в країні – дану
функцію виконує правитель.
Наступним з мислителів, хто займався вивченням цього питання був Джон Локк.
Відповідно до його вчення – влада поділяється на:

законодавчу, тобто ту владу, що належала представницькому органу, який
обирався народом. Вона є найвищою, всі інші гілки влади випливають з неї, також до цієї
влади слід віднести судочинство;

виконавчу, яку очолює уряд на чолі з монархом. Вони позбавлені права на
законотворчу діяльність. Монарх в уряді має право на розпуск парламенту, а також право
вето, але він не може перешкоджати скликанню парламенту, так як це може призвести до
зміни правителя;

федеративну, тобто гілка влади, яка вирішує питання війни та миру, питання
щодо вступу до коаліцій, а також веде позадержавні справи [3].
Наступним мислителем, який підняв тему розподілу влади був Шарль Луї Монтескʼє,
який надихнувся працями Джона Локка та розподілив владу на 3 гілки влади:

законодавчу, яка розуміє під собою право на законотворчу діяльність;
1)
виконавчу, яка в свою чергу розподілялась на: ту, яка регулює питання
міжнародного права;
2)
ту, яка регулює питання громадськості.

судову, яка відповідала за несення правосуддя на території держави.
Також Шарль Луї Монтеск’є притримувався концепції системи стримувань і
противаг, тобто кожна гілка влади має важелі впливу на іншу гілку влади, прикладом є право
вето правителя на якийсь закон [4].
Що стосується сучасного розмежування влади, то вона дотримується концепції
розподілу влади за Ш.Л. Монтеск’є. Влада в країні розподіляється на три гілки, які є
незалежними одна від одної та слугують для того, аби не допустити зосередження влади в
руках однієї особи. Виходячи з цього варто зазначити, що у сучасній Україні влада
поділяється на:

законодавчу гілку влади, яка очолюється парламентом та виконує функцію
законотворення;
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виконавчу гілку влади, яка представлена урядом та слідкує за дотриманням
законів, які створені законодавчою гілкою влади;

судову гілку влади, яка представлена судами різних інстанцій та слугує для
відновлення порушених прав та інтересів [2].
Отже, опрацювавши джерельну базу з даного питання, можна зробити наступні
висновки. Зачинателем ідеї розмежування влади серед європейських мислителів був
М. Падуанський, погляди якого використовували його наступники. Вони всі розуміли, що
владу потрібно розділяти, аби вся влада не знаходилася у руках однієї людини. Такої ідеї
дотримуються і на сьогоднішній день. Як приклад держави, в якій влада поділяється на
незалежні одна від одної гілки можна вважати сучасну українську державу.
З часом, ідеї розподілу влади розвивалися і ми можемо це побачити на прикладі
вищезазначених мислителів. Від примітивного розподілу влади для обмеження влади однієї
особи – до створення концепції системи стримувань і противаг. Це призвело до того, що з
часом ідеї, які раніше вважалися неможливими, стали основними ідеями сучасних держав і
мають важливий вплив на теперішній світ у якому всі держави дотримуються принципу
розподілу влади.
1.
Лаговський, В. М. (2015) Принцип розподілу влади та його вплив на систему
стримувань і противаг. Прикарпатський юридичний вісник 1. С. 7-11.
2.
Манько О. Є. (2009) Принципи поділу державної влади в умовах
президентської, парламентської та змішаної форми державного правління. Університетські
наук. записки. № 2. с. 406-411.
3.
Толкач, А. М. (2014) Еволюція теорії розподілу влади в історії світової
політико-правової думки Форум права 2. С. 432-437.
4.
Демиденко Г. Г., Петришин О. В. (2009) Історія вчень про державу і право. Х.:
Право. 256 с.

АРХЕТИП ХАТИ ЯК СИМВОЛ ГАРМОНІЙНОГО УНІВЕРСУМУ В ПОЕЗІЇ
ГАЛИНИ ЛИСОЇ
Валентина Титаренко
магістрантка факультету української філології
та соціальних наук
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Райбедюк Г. Б.
Творчість придунайських митців слова (Михайла Василюка, Валерія Виходцева,
Таміли Кібкало, Галини Лисої, Володимира Реви, Володимира Сімейка) є непересічним та
унікальним художнім явищем у культурному ландшафті краю. Їх поетичні здобутки
останніми роками набувають помітного поцінування прихильників із різних регіонів
України. Так, в авторитетному київському видавничому домі Дмитра Бураго в 2013 році
побачила світ збірка ізмаїльського поета В. Реви «Обітниця любові». Спостерігаємо резонанс
імен означеного кола авторів і за кордоном. Наприклад, видання «Артекультура» в Мілані
надрукувало вірш кілійського поета В. Виходцева «Читаю літери зірок» (перекладений
італійською мовою) й нагородило його Дипломом «За заслуги у створенні сучасної поезії»
(1999 р.). Інший кілійський автор В. Сімейко відомий своїми піснями, створеними з
композитором Кузьмою Смалем, не тільки в Україні (Буковина, Вінничина й ін.), але й за
кордоном (Канада). Подібних прикладів визнання високого рівня придунайських поетів на
сьогодні відомо чимало. Проте наукове осмислення їх доробку, як, власне, і його
повноформатне видання, вимагає копіткої пошукової та дослідницької роботи.
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В означеному контексті особливої пильності потребує фахове вивчення спадщини
татарбунарської поетеси Галини Лисої (1948–2018), представленої сімома поетичними
збірками («Сільська мадонна», «Моя соломинка», «Эхо души», «Свіча», «Доля», «Слово – не
птах...», «Дивоквіт любові: Пісні»), а також багатьма віршами, друкованими на шпальтах
районних, обласних та всеукраїнських часописів і альманахів («Дунайская заря»,
«Чорноморські новини», «Вільне життя», «Вижницькі обрії», «Вечорниці», «Благовіст»,
«Сільський час», «Захід», «Барвисток»). Наші спостереження над особливостями її
індивідуальної поетики пролягають у площині естетичної природи архетипальної образності
лірики. Доробок поетеси поки для науковців, як, власне, й для широкого загалу читачів,
залишається terra incognita» [10, с. 72]. Відтак уже саме звернення до її творчого надбання
засвідчує його актуальність.
Щодо аналізу останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання
порушеної проблеми, можна вести мову лише про методологічні праці (Н. Зборовська, Т.
Шестопалова, К.-Г. Юнг та ін.), що визначили теоретичні засновки наших аналітичних
операцій із віршами поетеси відповідного смислового поля. Мета статті полягає в
дослідженні на текстуальному рівні специфіки художньої трансформації національного
архетипу Хати в її авторський текст. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання
таких основних завдань: проаналізувати семантичний спектр архетипного образу Хати;
обґрунтувати його естетичну природу;виявити й охарактеризувати динаміку стильової
адаптації універсалій національного світу та їх роль у творчому самовираженні поетеси.
Значна частина віршів Г. Лисої репрезентує філософське осмислення життя в різних
його проявах. Її лірика явила багату й проникливу образність і своєрідне бачення світу. В ній
відображено вічні цінності: любов, добро, духовність, красу. Центральні теми творчості
поетеси – Бог і Любов. Авторську картину світу Г. Лисої сформували образи, більшість із
яких має архетипну ґенезу. Вони структурують смислове «ложе» художнього світу її лірики,
а в літературному контексті Придунав’я оприявнюють архетипальний модус тексту як
індивідуальну версію національної моделі українського макрокосму.
Образи означеного плану становлять важливий ментально-емоційний комплекс в
етнопсихології українства загалом, виражаючи вічну стихію (нерідко – несвідому), що
асоціюється з містичною причетністю до духовних джерел предків, тобто створює
понадособистісну основу буття роду, характеризує змістовий аспект колективного
несвідомого, що його К.-Г. Юнг трактував як архетип [11]. У цьому сенсі в ліриці
татарбунарської поетеси на перший план виступають архетип Долі, Матері, Хати, що
засвідчують глибокий зв’язок із ментальністю народу, його історією, культурою,
національними вартощами та духовними святощами. Топоси дійсного буття нації, котрі
визначили горизонти її особистої родинної (родової) вкоріненості та національної
екзистенції, етнічного духу, в художній аксіосфері структуровані архетипом Дому та його
інваріантами (хата, оселя, домівка), що в онтології національного буття належить до тріади
основоположних архетипів: Дім, Поле, Храм (М. Гайдеггер). Роль цього універсального
архетипу в соціокультурній і духовній пам’яті зумовлена унікальною здатністю «бути
«розгорнутим» до рівня світу і «стиснутим» до рівня людини [2, с. 11].
Трансформація архетипного образу Дому / Хати в літературні тексти в її динамічному
розвитку від найдавніших часів і до сучасності свідчить про творчу реалізацію українськими
митцями національного світогляду й водночас універсальної проблематики людського буття.
Архетипний образ Дому бере початок у первісному суспільстві, походить від знаків і
зображень, що символізують давні вірування й уявлення українського народу про будову
Всесвіту. Цей першообраз синтезує макрокосм і мікрокосм людини, будучи малим
відтворенням навколишнього світу, пов’язує минулі покоління з прийдешніми.
Поняття «дім» віддавна наділяли особливими смисловими значеннями, які широко
використовувались у фольклорі, а згодом і в художній літературі. Спираючись на
національну фольклорну традицію розуміння поняття «дім», представники національної
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культури додавали своє бачення образу, причому той набував уже нового звучання. Так, у
творах письменників почали з’являтися міфо-філософські образи, які переходили з одного
тексту в інший, від одного автора до іншого, суттєво розгортаючись і поглиблюючи первісне
іманентне значення в національному художньо-філософському контексті.
Образ дому в його архетипній заданості проходить в історії української ментальності
декілька фаз. Спочатку цей образ пов’язаний здебільшого з обрядовими контекстами, що
засвідчує розуміння одягу як «хати» тіла. Згодом акцент образного уявлення зміщується у
культурно-міфологічн площину. З’являється поняття «рідна хата». Далі, попри збереження
попередніх образних уявлень, центр семантичної ваги переходить у предметно-культурну
сферу уявлення про маєток. Важливим кроком у розгортанні цього образу стало його
розкриття Г. Сковородою та іншими українськими філософами як «душі» чи «духовної
обителі». І, зрештою, завершальним етапом архетипного розгортання образу дому є його
соціально-політичне тлумачення як Батьківщини – рідної землі – України.
Хату як «жіночу» сферу існування Всесвіту в світовій міфології вважають
«пристанищем Великої Богині-Матері», «малим відтворення Космосу» [3,с. 557]. Відомо, що
в народній картині світу українців «основоположне місце займав культ Хати (Дому) – малого
світу, органічно вписаного у великий світ» [1, с. 85]. Така сув’язь у поезії Г. Лисої уособлює
містичну причетність людини до ґрунту, в якому, за давніми уявленнями, утримувався дух
предків, до рідних пракоренів. У такому раз архетипальний образ Хати стає символомоберегом для його мешканців:
Сяду на порозі біля хати,
Теплому від сонця і від ніг.
Це ж його поклали батько й мати,
Щоб він нашу хатоньку беріг... [5, с. 21].
Архетип Хати поєднує у собі макрокосм і мікрокосм людини, пов’язує минулі
покоління з прийдешніми, виступає знаком гармонійного універсуму. В духовній культурі
українства, як зазначає І. Мойсеїв, архетип Хати належить до «стрижневих і
найпотужніших», має виразну національну характеристику: «Рідна хата – одне з провідних
утілень української національної ментальности» [8, с. 152]. Її ознакою є фундаментально
незміна єдність національно-родинного та релігійно-духовного. Г. Лиса своїми ліричними
рефлексіями цю традицію увиразнила й удихнула у неї власне поетичне чуття:
В хаті на іконі у кутку
Вічним оберегом майбуття,
Берегинею на рушнику
Вишите матусине життя [5, с. 25].
В українській літературній традиції хата виступає спершу як гармонійне
«синкретичне уявлення-ставлення і міфологема-символ, далі – як образ і знак, нарешті,
особливо впродовж останнього століття – як ідея, ідеологема, концепт, принцип, моральна
засада, естетичний критерій, світоглядна категорія» [8, 152]. Для українців хата є однією з
головних характеристик національної ментальності, «дивосвітом» (І. Дзюба), «суверенним
домом» (Ю. Бадзьо), «домівкою власного буття» (Є. Андрос), «українським Храмом»
(В. Скуратівський), «колискою роду й народу» (С. Андрусів) [9].
Як відомо, хата сприймається як зменшена модель світу, центр людського буття,
«мікросвіт» людини, символ незмінності, захищеності. Всі ці смислові аспекти
безпосередньо пов’язуються з архетипом матері та складають нерозривну єдність, сповнену
туги за втраченою гармонією:
Повертаю до хати з дороги,
Тихим сумом у душу війне,
Як черешенька біля порога
Замість мами стрічає мене» [5, с. 4].
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Тут мати й хата органічно сплітаються з фольклорними мотивами, що пов’язують
душу людини із квітами та деревами. Черешня виступає символом спогадів про матір та
асоціюється з їх носієм – хатою. Таке ж смислове навантаження несе в собі зв’язок хати з
образом батька:
На війну сувору в сорок першім
Проводжала мати мого тата.
А в садочку розквітала вперше
Жовта роза батька біля хати [5, с. 16].
Хата як оселя, домівка пов’язується у творчості Г. Лисої з мирним життям, ідеальним
світом, в якому тепло та затишно: «Спить кожна хатка під ковдрою ночі, / Біле село
надивляється снами. / Тільки вербичка з дубочком шепоче, / Горнеться, ніби дитина до
мами» [4, с. 27]; «Наче диво-квіти біля хати / Висіваю радість у пісні» [5, с. 20]. Образ хати
як духовного гармонійного простору увібрав у себе спогади про минуле, про батьків, про
щасливе дитинство, про почуття спокою і захищеності: «Жили – не тужили, / Сіяли й косили,
/ Будували хату в три вікна [5, с. 8]. Архетип Хати тут презентує образне уявлення й
культурне вираження мікро- та макрокосмосу людини, його затишного та безпечного місця.
Хата ототожнюється з родом, місцем народження, сімейним устроєм, батьками і рідними,
родовим статусом людини. Вона є й духовним храмом, символом внутрішнього об’єднання
сім’ї, зв’язку поколінь біля вівтаря домашнього культу, який виражають зазвичай такі
символи, як криниця, поріг, ворота («Наче дві калини, що біля критиці, у матусі в хаті...»,«За
ворота вийшли, стали біля вишні...», «Сивая голубка край воріт»).
Подібне розуміння архетипу Хати організовує його просторову структуру. Межі
родинного гніздечка, домівки розширюються, охоплюючи тепер окрім земного
(матеріального) простору ще й метафізичний (духовний), в якому криється символічність,
характерна для українського народу та його ментального світосприйняття. Світ, що
знаходиться поза цим простором, сприймається як чужий, сповнений смутку та розчарувань,
тому лірична героїня віршів поетеси час від часу повертається додому, до рідної хати, щоб
набратися сил, аби протистояти бідам. Саме тому творча репрезентація цього архетипу тяжіє
до біблійних та фольклорних мотивів, органічно вплітаючи їх в авторський текст. Мотив
гармонійного простору увиразнюють засоби колоративів, переважно світлої
(білий)
семантики, що є його традиційним символом і вплітається в загальний контекст
апологетизації Універсуму («Біла нитка в маминих руках», «Не вернувся син єдиний в білу
хатоньку», «За вічний мир на білім світі й под.).
У Творчості Г. Лисої архетип Хати тісно пов’язаний з архетипом Шляху. Лірична
героїня прагне повернутися до рідного дому, знайти до нього дорогу. Наприкінці шляху вона
приходить до мети. Щодо сказаного, то характеризувати образ хати у віршах поетеси можна
відомою фразою: «Мій дім – моя фортеця». За стінами рідної оселі вонапочувається в
безпеці, їй нічого не загрожує. Саме рідний дім є фундаментом для створення авторкою
особливого образу своєї Батьківщини, свого внутрішнього гармонійного світу. Відчуття себе
на рідній землі поза її межами може значною мірою впливати на внутрішню гармонію
людини, його ставлення до себе й оточуючих, до своєї історії, предків. У цьому плані
татарбунарська поетеса творчо інтерпретує традицію Т. Шевченка асоціювати архетип Хати
з категорією правди. Вона плідно використовує художні ресурси інтертекстуальності,
зокрема, шевченківські ремінісценції, котрі рельєфно прочитуються в багатьох її віршах.
Наведемо один із багатьох можливих прикладів.
... Бо у кожній хаті – ПРАВДА є,
Де вистраждане й пережите
Все не позичене – своє [6, с. 23].
Хата як архетип – своєрідний маркер не тільки індивідуального світосприйняття
людини, а й цілої нації, суспільства. Це символ прагнення до захищеності та спокою. У
загальному виявленні творчого доробку Г. Лисої хата зображена багаторазово й
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поліфункціонально, переважно символізуючи мікрокосм, досконалу модель світу, в кожній
поезії конкретизуючись, набуваючи нових значень або нюансів. Як і у фольклорі, що
значною мірою структурує її авторський текст, хата в ліричному наративі поетеси виступає
природним локусом буття, виражає гармонію світу, віковічний налагоджений побут
українського народу, родини, окремої людини.
Аналіз художньої творчості татарбунарської поетеси Г. Лисої виявнює очевидний
ідейно-естетичний зв’язок художнього світуїї лірики із знаковим для національної культури
українства архетипними образами долі й матері. Маючи ознаки фундаментальної універсалії,
кожен із них позначений органічністю буття в українському менталітеті завдяки іманентній
властивості творчо модифікуватись у нових поетичних контекстах.У свідомості українського
народу доля не уявляється без матері й дому. Цей художній синтез, що має архетипну
природу, плідно й багатоаспектно представлений у національній літературно-фольклорній
традиції. В віршах татарбунарської мисткині він звучить на повен голос. Ресурсами його
образності сформовані тематичні домінанти її поезії, структурований художній простір
авторського тексту.
Лірична героїня зізнається, що крізь її долю простелились рушниками «мамині роки»
вдячною пам’яттю, що загляда «в хату сонечком в шибки» («Вишивала мати рушники»). У
поезії «Мамина черешня» на одну площину тексту авторка виводить образний симбіоз
національного архетипного світу – гармонійного за своєю природою: хати («Повертаю до
хати з дороги»), матері («...черешенька біля порога / Замість мами стрічає мене»), долі
(«нарікати на долю не вміла»).В руслі української фольклорно-літературної традиції
татарбунарська поетеса уводить до смислового поля цього архетипного симбіозу традиційні
образи дерев («Посадила мати у дворі калину»), рідного порогу («Слава Богу, є на світ і хата,
/ Де чекає батьківський поріг»), що увиразнюють національний сенс архетипального модусу
її ліричного самовираження.
Отже, акумульовані в художньому світі лірики Г. Лисої в єдину сув’язь архетипи
стають феноменом міфології, мистецької самобутності, естетичної свідомості нації. Ці
міфопороджуючі паттерни мають здатність створювати смисловий простір, що прямо чи
опосередковано вступає в «певні відношення з культурною пам’яттю народу» [7, с. 22].
Відтак їх метафорична взаємодія в авторській картині світу поетеси як сутнісний маркер її
ідіостилю вимагає подальшого ґрунтовного дослідження.
1. Андрусів С. М. (1989) Що ми без матері у світі. Жовтень. Ч. 9. С. 82-89.
2. Байбурин А. К. (1983) Жилище в обрядах и представлениях восточных славян.
Ленинград : Наука. 191 с.
3. Войтович В. М. (2005) Українська міфологія. Київ : Либідь. 664 с.
4. Клочек Г. Д. (2007) «Художній світ» як категоріальне поняття. Слово і Час.
№ 9. С. 3-14.
5. Лиса Г. П. (1999) Дивоквіт любові : Пісні. Тернопіль,. 36 с.
6. Лиса Г. П. (2004) Доля: Вірші. Одеса : Друкарський дім. 234 с.
7. Лотман Ю. М. (1996) Внутри мыслящих миров: Человек–Текст–Семиосфера–
История. Москва: Языки русской культуры. 464 с.
8. Мойсеїв І. К. (1993) Рідна хата – категорія української духовности. Сучасність.
Ч. 7. С. 151-153.
9. Райбедюк Г. Б. (2016) Архетипальний модус лірики Тараса Мельничука. Spheres of
culture. Lublin: Maria Gurie-Sklodovska University. Volume ХІV. P. 229-238.
10. Райбедюк Г. Б. (2019) Біблійний код як основа художньо-естетичних пошуків
бессарабської поетеси Галини Лисої. Науковий вісник Ізмаїльського державного
гуманітарного університету. Вип. 41. С. 71-78.
11. Юнг К-Г. (1996) Дух и жизнь. Москва: Практика, 560 с.
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Науковий керівник – доц.. Метіль А.С.
На даному етапі розвитку суспільства у державно-правовій та політичній теорії одне з
важливих місць займає теорія розподілу влад. У наукових джерелах вона вважається
традиційною. Більше того, інтерес до цієї концепції поряд із розвитком суспільства не тільки
не зменшується, а навпаки, ще більше зростає, на підставі чого можна зробити висновок, що
ця тенденція збережеться і надалі.
Актуальність цієї теми зумовлена тим значенням, що надається поділу влади для
забезпечення реформування українського суспільства та держави. Поділ влади – важлива і
необхідна умова формування правової та соціальної держави, її фундаментальний принцип.
Цей принцип справедливо поширюється на основні досягнення світової цивілізації та
загальнолюдської культури. В її основі лежить концепція державної влади [2].
Такі дослідження особливо важливі у даний час, коли відбувається процес
структурування політичної влади. Правильне розуміння розподілу влади забезпечує довіру
та злагоду між урядовими структурами та суспільством, а також підвищує довіру як до
державної влади, так і до окремих органів. Однак це, безсумнівно, важлива і необхідна умова
успішного виконання всіх без винятку державних функцій.
Метою дослідження є принцип розподілу влади, а також окремих державних органів
як складової принципу розподілу влади, їх функцій, взаємодію між собою.
Вивченням питання принципу поділу влади займалися такі вчені, як Г. Барабаш, А.
Бабкіна, Ф. Веніславський, І. Процюк, П. Салазар-Угарте, Х. Фікс-Фьєро, В. Бебик, М.
Логунова, Н. Нижник, В. Ребкало, В. Горбатенко, Ф. Рудич, В. Цвєтков, В. Шахов та інші
науковці.
Поділ державної влади має глибоке демократичне значення, оскільки в кінцевому
рахунку має на меті запобігти зосередженню державної влади в руках однієї людини, органу
чи класу, неможливого свавілля, забезпечення політичної свободи. У цьому сенсі поділ
влади – це не лише принцип організації та функціонування державного апарату, а й один із
найважливіших принципів демократичного правління.
Поділ влади як принцип організації та функціонування державного апарату
повʼязаний з розподілом влади між трьома гілками – законодавчою, виконавчою та судовою,
а також із створенням механізму стримувань та противаг.
За цим механізмом законодавча влада стримує обмежує виконавчу владу, оскільки
остання не може виходити за рамки положень, прийнятих парламентом. Парламент створює
або бере участь у формуванні уряду, контролює його діяльність. У свою чергу, виконавча
влада має право законодавчої ініціативи, вона може накласти вето на закони, прийняті
парламентом. Судові органи захищають людину від незаконної діяльності державних
органів.
Законодавча влада – це гілка державної влади, яка має виключні повноваження на
ухвалення законів. Органом законодавчої влади є парламент. Основна функція цієї гілки
влади – законодавче регулювання суспільних відносин. Так, згідно з Конституцією України,
єдиним законодавчим органом України є Верховна Рада України.
Виконавча влада – це гілка державної влади, яка забезпечує виконання законів,
проводить зовнішню та внутрішню політику держави. Виконавча влада здійснюється
урядом, а також іншими центральними та місцевими органами. Основна функція цієї гілки –
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забезпечення дотримання законодавства. Крім того, виконавча влада має регулюючу
функцію управління суспільними відносинами, згідно з якою вищі органи виконавчої влади
уповноважені приймати постанови. Наприклад, Кабінет Міністрів України приймає
постанови, засновані на Конституції та законах України.
Судова влада – це галузь влади, яка має виключні повноваження щодо здійснення
правосуддя, це і є основною її функцією. Дана діяльність, пов’язана з розглядом та
вирішенням різних категорій справ у встановленому законодавством процесуальному
порядку. Крім того, суд виконує функцію захисту прав людини, а також контролює
дотримання закону під час досудового розслідування [3, с. 129].
Державний апарат – це спеціально створена та законодавчо оформлена система
державних органів та їх підрозділів, які здійснюють державну владу та керують суспільством
з метою виконання функцій та завдань держави та, за необхідності, покладаються на
державний примус.
Державний апарат має єдине право представляти державу, стимулювати, накладати
юридичну відповідальність, дозволяти та забороняти конкретні дії тощо. Тільки за
спеціального дозволу державного апарату неурядові організації та їх представники можуть
виконувати деякі свої приватні функції [1, с. 137].
Незалежність та самостійність гілок державної влади є відносною, оскільки реальне
функціонування одного механізму державної влади базується на принципах її поділу і
забезпечує систему контролю та рівноваги, що є умовою реалізації принципу поділу влади.
Виникнення системи контролю та балансу повʼязане з інтенсифікацією держави в управлінні
соціальними процесами, що було б важко здійснити без щоденної співпраці галузей.
Це надійний спосіб усунути негативні явища, що виникають під час організації та
функціонування державної влади, завдяки яким відбувається співпраця різних гілок влади в
процесі вирішення національних проблем.
Практична реалізація ідеї контролю та рівноваги повʼязана не лише з необхідністю
запобігати надмірній концентрації влади, а й забезпечити стабільність та сталість у
діяльності державних установ, служити їх кращій організації та згуртованості, подолати
можливе протистояння в
рамках державного механізму.
Розподіл влади – одна з головних особливостей сучасної демократичної держави, що
управляється верховенством права. Це основний принцип, відповідно до якого у
демократичній правовій державі мають співіснувати самостійні галузі «гілки» державної
влади – законодавча, виконавча, судова, кожна з яких працює незалежно одна від одної, які
перебувають у стані стримування і взаємного контролю [4, с. 143.].
Ступінь незалежності, прозорості та якості взаємодії між гілками влади визначає
ступінь демократичності держави, всі вони виконують покладені на них функції, а
відсутність однієї з них тягне за собою порушення принципів демократії.
Підводячи підсумок можна стверджувати що шляхом поділу влади правова держава
організовується і діє відповідно до закону: державні органи діють у межах своїх
повноважень, не замінюючи один одного, взаємний контроль, рівновагу, баланс у відносинах
державних органів, що здійснюють законодавчу, виконавчу та судову владу.
1. Зайчук В.О., Н.М. Оніщенко (2008) Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник
(2-ге видання, доп.). Київ.: Юрінком Інтер. 688 с.
2. Скакун О.Ф. (2002) Теорія держави і права. URL: http://pidruchniki.com/1746011343070/
pravo/podil_vladi_printsip_organizatsiyi_diyalnosti_ derzhavnogo_aparatu.
3. М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.. (2009) Загальна теорія держави і
права: Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів. М; Харків: Право. 584с.
4. Шаповал В. М. (1995) Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. К., «Програма
Л». 136 с.
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Маркетингова (реалізаційна) діяльність підприємств завжди пов’язана з виникненням
ризиків, які пов’язані з можливістю втрат, що можуть виникнути при збуті товарів чи послуг
або при процесі взаємодії підприємства з контрактами і партнерами з цілю організації
продажів.
Підприємницьким ризиком називають ризики, що виникають при здійсненні будьякої із видів підприємницької діяльності, які включають виробництво продукції, її
реалізацію, товарно-грошові й фінансові операції, комерцію, здійснення науково-технічних
проектів [1, с. 397].
Виділяють наступні реалізаційні ризики [2, с. 55].
Ризик недостатньої сегментації ринків збуту. Причини виникнення:
 для перших споживачів функціональне призначення продукту буде занадто
широким, а для других – занадто вузьким;
 для перших споживачів новий продукт виявиться надто якісним чи дорогим, а для
других – недостатньо;
 недостатнє врахування системою збуту та обслуговуванням продукту специфіки
реклами товару чи послуги, їх просування до потенційних клієнтів, надання післяпродажного
сервісу.
Ризик помилково обраного цільового сегмента ринку. Причини виникнення:
 при призначенні продукту для реалізації, потреба буде в ньому негострою чи
недостатньо усвідомленою на цьому сегменті ринку, порівнюючи з іншими сегментами;
 обрання того сегменту ринку, де спостерігається різке коливання попиту на даний
продукт, що є перешкодою для виходу підприємства на запланований рівень продаж;
 недостатня кількості коштів у групи потенційних клієнтів даного продукту для
того, щоб покупати таку його кількість, при котрій виробництво буде ефективним;
 пропонування продукту на тому сегменті, де його відносять до категорії відносно
дорогих товарів (меблів, будинків), і для того, щоб придбати його характерно
використовувати кредит, а потенційні покупці цього продукту є як і схильними до залучення
кредитів, так і не мають для цього можливостей;
 спрямування продукту на ринок, де спостерігається різке зменшення
інфляційного очікування;
 при призначенні продукту для реалізації його потенційні покупці на цьому
сегменті через інфляцію будуть змінювати свою перевагу до тих товарів, при купівлі яких на
їх думку, зможе захистити їх кошти від інфляції.
Ризик помилкового вибору стратегії продаж. Причини виникнення:
 здійснення помилок при виборі пріоритетів для побудування системи реалізації
вироблюваної продукції;
 помилки при здійсненні оцінки збуту товарів чи послуг;
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 здійснювання помилок при оцінці впливу на обсяги продаж, покупці
підприємством нематеріальних активів специфічного виду (товарні знаки), які не можуть
досягти запланованого впливання на ріст обсягів реалізації продукції;
 надавання повноважень тому типу посередників для збуту продукції, який є
неоптимальним для даної продукції та ринку.
Ризик неправильної організації й одержання неадекватних результатів
маркетингових досліджень. Причини виникнення:
 невизначені місткість цільового сегменту ринку роботи фірми, характер попиту на
продукцію фірми, проведення прогнозів щодо умов ринкової рівноваги і ніша на ринку,
залишеної для цього підприємства;
 здійснювання помилок проведення маркетингових досліджень підприємством;
 пропозиція продукту конкурентами, що планується реалізувати підприємством.
Ризик помилкового ціноутворення. Причини виникнення:
 помилки визначення більш пріоритетних принципів при ціноутворенні;
 змінювання базових цін продуктів при наявності попиту, який склався (може бути
загрозою не оптимальності цін продуктів, що визначені фірмою через динаміку на ринці);
 невизначеність у прогнозі рівноваги на ринку, цін ресурсів необхідних
підприємству;
 відставання росту ціни залежно темпу інфляції, яке може привести до зниження
обсягів прибутку від реалізації товарів та послуг у відносному вираженні.
Ризик невдалої організації мережі збуту і системи просування товару. Причини
виникнення:
 помилковий вибір системи збуту продукції;
 наявність високого рівня витрат для реалізації товарів та послуг власними силами;
 відсутність своєї власної системи збуту у фірми при наявному попиті на товари та
послуги;
 здійснення помилок при підборі кадрів і при організації їх праці у відділі збуту;
 помилки при здійснюванні надання певних виключних прав посередникам на
власні товари та послуги (у випадку неуважності, можливості заблокувати посередниками
реалізацію продукції).
Існує три способи, які можуть бути застосовані для побудови ймовірностей
виникнення ризиків [3, с. 123].
 статистичний спосіб розрахунку ризику полягає в тому, що вивчається
статистика втрат, що мали місце в аналогічних видах підприємницької діяльності,
встановлюється частота появи певних рівнів втрат.
 експертна спосіб: відомий під назвою методу експертних оцінок, стосовно до
підприємницького ризику може бути реалізований шляхом обробки думок досвідчених
підприємців або фахівців. Найбільш бажано, щоб експерти дали свої оцінки ймовірностей
виникнення певних рівнів втрат, за якими потім можна було б знайти середнє значення
експертних оцінок і з їх допомогою побудувати криву розподілу ймовірностей.
 розрахунково-аналітичний метод побудови кривої розподілу ймовірностей втрат і
оцінки на цій основі показників підприємницького ризику базується на теоретичних
уявленнях. Повністю уникнути ризику неможливо, але знаючи, що породжує втрати,
підприємець здатний знизити їх загрозу, зменшуючи дії несприятливого фактора.
До загальних методів управління ризиками відносяться:
 ухилення – кращий засіб контролю втрат. Це тому, що, як випливає з назви, ви
повністю уникаєте ризику. Якщо ваші зусилля щодо запобігання втрат були успішними, то
ймовірність того, що ви понесете збиток (від цього конкретного фактора ризику) становить
0%. Ось чому ухилення, як правило, є першим з розглянутих методів контролю ризику. Це
засіб повного усунення загрози.

50

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
 запобігання втрат – це метод, який обмежує, а не усуває втрати. Замість того, щоб
повністю уникати ризику, цей метод приймає ризик, але намагається мінімізувати втрати в
результаті цього.
 зниження втрат – це метод, який не тільки приймає ризик, але і приймає той факт,
що втрата може виникнути в результаті ризику. Цей метод прагнути мінімізувати втрати в
разі будь-якого типу загрози.
 поділ – це метод контролю ризику, який включає розсіювання ключових активів.
Це гарантує, що якщо щось катастрофічне відбудеться в одному місці, вплив на бізнес буде
обмежено активами тільки в цьому місці. З іншого боку, якби всі активи були в цьому місці,
то бізнес зіткнувся б з набагато більш серйозною проблемою.
 дублювання – це метод контролю ризику, який по суті включає створення плану
резервного копіювання. Збій сервера інформаційних систем не повинен зупиняти весь бізнес.
Замість цього резервний або аварійний сервер повинен бути легкодоступний в разі збою
основного сервера. Інший приклад дублювання в якості методу контролю ризику –
використання компанією служби аварійного відновлення.
 диверсифікація – це метод контролю ризику, який розподіляє бізнес-ресурси для
створення декількох напрямків бізнесу, які пропонують різні продукти або послуги в різних
галузях. При диверсифікації істотна втрата доходу від одного напрямку бізнесу не завдасть
непоправної шкоди кінцевому фінансовому результату компанії.
Розглянувши кожний з ризиків, які можуть виникнути при здійснюванні
маркетинговій діяльності, можна зазначити, що через відсутність знання особливостей
функціонування сфери ринку та конкуренції на ньому може привести до негативних
результатів для фірми, навіть при відмінній організації виробництва. Так чином відділ збуту
грає не важливу роль. Здійснювання ним правильних маркетингових досліджень, виявлення
потенційних ризиків для підприємства та ефективне управління ними можуть привести не
тільки до їх уникнення, а також до збільшення прибутку і посідання значного місця на
ринку.
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На рубіжі XX-XXI ст. велике значення у керівництві туристичним підприємством
набуває науково-технічний розвиток інформаційної сфери. З відкриттям віку інформації,
інформаційні технології (ІТ) стрімко розвиваються. Інтернет перетворив світ на велике село
яким можна пересуватися єдиним натисканням на кнопку. Це забезпечує туристів
потенціалом безпосереднього доступу до текстових та візуальних відомостей про всесвітні
туристичні напрямки.
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Феноменом сучасності є швидкий і спонтанний розвиток Інтернету – від мережі
текстової передачі даних, що поєднувала основні наукові центри на початку 90-х років XX
ст., аж до потужного мультимедійного засобу, який змінив засоби ведення господарської
діяльності і став джерелом багатьох нових можливостей. Пропонуючи інтерактивність,
швидкість чи необмежену доступність, Інтернет створив новий вимір ефективності
управління туристичним підприємством.
Інформаційні технології, ІТ – сукупність методів, виробничих процесів і програмнотехнічних засобів, обʼєднаних з метою збирання, опрацювання, зберігання і
розповсюдження, інформації в інтересах її користувачів [2, с. 129-130].
Слід сказати, що інформаційні технології відіграють виключно важливу роль в
забезпеченні інформаційної взаємодії між людьми, а також в системах підготовки і
поширення масової інформації.
Подорожі та туризм не тільки стали однією з найбільших галузей у світі, але також
постійно зростаючою з кожним роком сферою. У період з 2000 по 2019 рік кількість
туристів у всьому світі зросла на 4-3 відсотка в рік. Подорожі та туризм складає близько 11%
ВВП у світі, за даними Всесвітньої туристичної організації. ВТО прогнозує один мільярд
міжнародного прибуття в 2020 році.
Наприкінці ХХ століття саме в процесі розвитку інформатики і з’явилося поняття
інформаційні технології. Ключова особливість інформаційних технологій – це те, що в них і
об’єктом, і наслідком праці є інформація, а інструментом праці – засоби обчислювальної
техніки і звʼязку. Зараз інформація стоїть на одному ступені з іншими видами ресурсів на
відміну від минулого.
Знання та наявність інформації істотно впливає на виробництво та метаморфозу
новітніх технологій. З появою таких інших видів туризму як електронний або
альтернативний туризм ми все рідше згадуємо, що зовсім нещодавно туризм та технології
здавалися несумісними речами.
Інтернет також став важливим інструментом транзакції в бізнес системах B2B (англ.
Business to Business, буквально бізнес для бізнесу) та B2C (англ. Business-to-Consumer, бізнес
для споживача), потрібним для поширення продуктів, створення мереж та ділових партнерів,
і є миттєвим засобом доступу до знань за всіма видами предметів, включаючи інформацію
про подорожі і туризм [1, с. 30-32].
Інтернет може бути доступним через мобільні телефони, кабельне телебачення, з
використанням традиційних персональних компʼютерів і ноутбуків. Інформація легко
доступна 24/7 і підсумкова вартість та прозорість дозволяє споживачам мати більше
інформаційного вибору.
Ця простота доступу і глибина інформації стимулювали появу нового покоління
споживачів подорожей, які незалежні і вважають за краще шукати місця для відпочинку самі
онлайн, а не через турагентів. Інтернет вже є основним джерелом туризму на основних
світових ринках. Він випередив традиційні джерела інформації про туристичні напрямки
протягом короткого періоду його існування. Аудіовізуальні уявлення інформації про
напрямки перевершує глянцеві і барвисті кольори журналів, а якісні презентації відіграють
вирішальну роль у кінцевому виборі споживачем одного туру в порівнянні з іншим.
Інформаційні технології в туризмі – це система методів і способів передачі і обробки
інформації на основі використання технічних засобів, що можуть застосовуватись при
управлінні підприємствами сфери туризму, а саме: обслуговуванні клієнтів, співпраці з
постачальниками, посередниками, органами державної влади, налагодженні з ними
партнерських відносин тощо.
Вплив інформаційних технологій на туризм здійснюється на різних стадіях створення
та просунення туристичного продукту (рис.1.).
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Мал. 1. Основні напрямки застосування інформаційних технологій в туризмі.
Інтернет також пропонує туристам і підприємствам поле для знаходження інформації
і можливості бронювання доступними для мільйонів споживачів по всьому світу за відносно
низькою ціною, в той же час дозволяючи їм різко скоротити суми, вкладені у виробництво і
розподіл рекламних матеріалів. Подорожі та туризм швидко стають найбільшою категорією
товарів, що продаються в інтернеті, тому це слід розглядати в якості нових маркетингових
фронтів для туристичних напрямків. Крім інтернету, технологічні досягнення породили інші
електронні платформи поширення інформації, такі як інтерактивне супутникове телебачення
і мобільні пристрої. Поширення супутникового телебачення і мобільна комерція будуть
поступово посилювати конкуренцію серед посередників, які повинні будуть розвивати нові
бізнес-моделі щоб вижити і залишатися конкурентоспроможними [3, с. 129-130].
Технологічні революції в останні кілька десятиліть і пов'язані з цим зміни в соціальній
системи йдуть швидше своєю інтенсивністю в поточному столітті. Таким чином, туризм в
даний час масове явище, що охоплює всіх людей в світі. Їм потрібна детальна інформація
про кожне місце, яке вони збираються відвідати. Конкретними елементами таких
інформаційних потреб є:
 географічна інформація про місцезнаходження, ландшафт, клімат тощо;
 житло, ресторани та магазини;
 доступність через повітря, залізниці, воду та дороги і наявність запланованих
транспортних засобів
 звичаї, культура та інші особливості місця;
 наявність розваг;
 сезони відвідування та інші унікальні особливості;
 якість обʼєктів та їх стандартні ціни, включаючи курс валют.
Існує декілька систем інформаційних технологій і кожна з них використовується у
певній сфері( табл.1.).
Таблиця 1.
Системи інформаційних технологій
Глобальні
комп’ютерні мережі

Глобальні
дистрибʼюторські
системи GDS

Інформаційні системи
менеджменту

Автоматизовані
системи управління

Супутникова система
навігації

Компʼютерні системи
резервування CRS

Електронна комерція

Системи
електронного
документообігу
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Інформаційно-правові
системи

Електронні платіжні
системи

Цифрові мережі

Системи мультимедіа.
Система управління
бізнесом

Бухгалтерські
інформаційні
системи.

Отже виходячи з даних таблиці ми бачимо, наскільки широкою є сфера використання
інформаційних технологій. Все це стало невід’ємною частиною сучасного життя.
Ознаками будь-якої інформаційної технології будуть:
● комп’ютерна обробка інформації за обраними алгоритмами;
● зберігання великих об’ємів інформації на різноманітних носіях;
● передача та обмін інформацією на будь-які відстані в обмежений час із збереженням
всіх її властивостей.
Отже можемо дійти висновків, що позитивний вплив інформаційних технологій на
туристичний потік зумовлюється трансформацією сфери туризму з такої, яка орієнтована на
обслуговування організованих туристів, – на багатогалузеву сферу діяльності, що
спрямована на задоволення різноманітних потреб індивідуальних туристів.
1. Кравчук М.С. (2012) Інформаційні технології в туристичному бізнесі: роль та
призначення. Географія та туризм. Вип. 23. С. 30-37.
2. Мельниченко С. В. (2010) Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та
практичні аспекти. Вісник Запорізького національного університету.. С. 129-138.
3. Скопень М.М. (2005) Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі. Київ:
Кондор. 301 с.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Віталіна Глинка
магістрантка факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Драгієва Л.В.
В наш час, коли інформаційні технології знаходять місце практично у всіх сферах
діяльності людства, зростає необхідність висококваліфікованих спеціалістів. Не виключення
у потребі висококваліфікованого вчителя або викладача, який буде мати не тільки професійні
надбання, а ще інформаційно-комунікаційні навички.
Масивний інформаційний простір у сучасному суспільстві вимагає швидкого
накопичення інформацій та передання цієї інформації у свідомість особистості. Збільшення
об’єму продукту інформаційного суспільства потребує більші зусиль від сучасного студента
в накопиченні та переробці інформації, що в майбутньому допоможе стати спеціалістом в
певній галузі.
Удосконалення системи підготовки майбутніх викладачів з технологій передбачає
собою формування їхньої інформаційно-комунікаційної компетентності. Слід зауважити, що
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критерії та показники повної сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності
особи виокремлюють ряд проблем.
Становлення майбутнього спеціаліста в сучасний умовах інформаційного освітнього
процесу, не можливе без чіткого визначення системи знань, умінь та навичок, особистих
якостей, професійних критеріїв та інформаційно-комунікаційної компетентності, яка стала
необхідною в останній час. Саме тому основним завданням закладу освіти є належна
підготовка спеціалістів до швидкого сприйняття та опрацювання великих обсягів інформації
за допомогою сучасних технологій, формування в них інформаційної культури та
інформаційної компетентності.
В літературі психологічного та педагогічного характеру можна спостерігати різні
трактування до змісту та структури інформаційно-комунікаційної компетентності.
Пропонуємо розібратися в сутності та структурі інформаційно-комунікаційної
компетентності.
Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає здатність особи впевнено
орієнтуватися в інформаційному середовищі, вміло оперувати інформацією та даними за
допомогою сучасних технологій та ефективно виконувати професійні обов’язки.
Інформаційно-комунікаційна компетентність має відображати критичний погляд та
критичний аналіз даних, які були отримані з різних джерел та баз даних за допомогою
інформаційних технологій.
Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК) – це підтверджена здатність
особистості автономно й відповідально використовувати на практиці інформаційнокомунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язування
суспільно значущих, зокрема професійних задач у певній предметній галузі або виді
діяльності [3, с. 30].
С. Раков вважає, що інформаційно-комунікаційна компетентність складається із
усвідомлення комп'ютера як основи інтелектуального технологічного навколишнього
середовища, усвідомлення можливостей та обмежень застосування засобів ІКТ для
розв'язування соціальних та індивідуально значущих завдань сьогодні та у майбутньому;
опанування професійними пакетами компʼютерного моделювання для різних освітніх
галузей і навчальних предметів [2, с. 36];
На наш погляд, це основні компетентності, які найбільшою мірою описують основні
складові, що входять до ІКК. Загалом, інформаційно-комунікаційна компетентність
представляє собою пошук, збирання та обробку інформації, а також вміння її доцільно
використовувати та опановувати необхідні навички для її використання.
ІКК майбутніх вчителів або викладачів технологій мають відображати основні аспекти
їхньої професійної компетентності, а саме: мотиваційні цінності, інформаційні, пізнавальні
та технологічно-результативні. Інформаційно-комунікаційна компетентність несе в собі
основні критерії, які можуть бути досягнені при співвідношенні із професійними
компетентностями майбутніх вчителів технологій (див. мал. 1).
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Критерії інформаційно-комунікаційної компетентності

Аксіологічний
критерій ІКК

Гносеологічний
критерій ІКК

Праксеологічний
критерій ІКК

виражає готовність
майбутнього вчителя
технологій до
актуалізації ІКК;
визначає професійне
спрямовання студентів
на формування ІКК,
усвідомлення цілей
інформаційної
діяльності майбутніх
учителів технологій.

виражає володіння
знаннями змісту ІКК
майбутнього вчителя
технологій; оволодіння
методами та засобами
ІКТ; надбання
потрібних знань для
ІКК.

виражає прояву ІКК у
майбутніх вчителів
технологій в рамках
різних стандартних та
нестандартних
ситуацій; формування
практичних умінь
застосування ІКК в
професійній
діяльності.

Мал. 1 Критерії інформаційно-комунікаційної компетентності
Джерело: складено автором на основі [4]
Зміст кожного критерію конкретизувався за допомогою комплексу показників, які
дають змогу діагностувати загальний рівень ІКК майбутніх вчителів технологій.
Представлені критерії в повній мірі відображають реальний процес становлення
інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх вчителів технологій, також вони
можуть доповнюватися особистими навичками спеціаліста.
Формування інформаційної компетентності у людини відбувається поступово, а саме
впродовж всього життя. Початок здобуття ІКК починається в процесі професійного навчання
не зважаючи на професійне спрямування діяльності. На сьогоднішній день, не всі заклади
освіти сприяють становленню ІКК у майбутніх вчителів технологій.
Навчання майбутніх вчителів технологій передбачає вивчення дисциплін, які пов’язані
із формуванням ІКК, але на базовому рівні. Щоб опанувати в повній мірі ІКК закладам
освіти слід звернути увагу на більш детальне їх опанування.
Формування ІКК здійснюється за допомогою цілої низки факторів, головним з яким є
освітньо-професійна програма, яка включає перелік навчальних дисциплін, професійні
навички та вміння, які будуть досягненні при вивченні певного предмета. На нашу думку,
становлення ІКК у майбутніх вчителів технологій має будуватися як комплексна цільова
програма, яка буде мати кінцеві результати, за допомогою взаємопов’язаних дисциплін, що
сприятимуть отриманню даної компетентності.
При формуванні ІКК слід використовувати як традиційні методи, так і інноваційні.
Сукупність таких методів призведе до більш широкого пізнання. Адже, знання, уміння, певні
навички та здібності, які отримуються за допомогою різних форм отримання, обробки та
передачі інформації сприяють формування ІКК. Набуття даної компетентності дасть
можливість удосконалювати свої вміння протягом всього життя.
Взаємозв’язок традиційних і сучасних віртуальних методів навчання в організації
навчальної діяльності майбутніх вчителів технологій дозволить зробити ефективнішою
якість навчального процесу, а також формування інформаційно-комунікаційної
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компетентності. Розробка та використання засобів віртуального простору у формах
навчальної і самостійної роботи студентів, передбачає більшу самостійність студентів,
більшу індивідуалізацію завдань, що стосуються як змісту предметного матеріалу, форми
звітності, так і характеру контролю.
Ефективність використання засобів віртуального простору у роботі зі студентами
багато в чому залежить від успішності вирішення завдань методичного характеру,
пов’язаних з інформаційним змістом і способом використання автоматизованих систем
навчання. У зв’язку з цим доцільно розглядати автоматизовані системи навчання, що
використовуються в конкретній навчальній програмі, яка визначається предметним змістом,
цілями і завданнями навчання, як програмно-методичні комплекси [4].
Використання засобів віртуального простору у навчальному процесі дозволяє змінити
характер навчально-пізнавальної діяльності студентів, активізувати самостійну роботу
студентів з різними електронними засобами навчального призначення (електронні
підручники; спеціальні програми для повторення пройденого матеріалу або систематизації
знань; програми для перегляду віддалених інформаційних ресурсів з банків і баз даних;
автоматизовані системи контролю знань, текстів, оцінки умінь і навичок та ін. [4].
Головним фактором до формування ІКК є застосування в навчальному процесі
комп’ютерно орієнтованих засобів навчання, якими мають вільно оперувати викладачі й
студенти вищої школи. Ефективна інтеграція засобів інформаційно-комунікаційних
технологій в освітній процес потребує, зокрема, дотримання балансу між найкращими
методами традиційного навчання і новим розумінням самого процесу навчання, що
формується під впливом сучасного інформаційного суспільства. Така інтеграція залежить від
рівня використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення нової
якості освіти [1].
Отже, ми можемо спостерігати швидкий розвиток інформаційних технологій, тому
навички та уміння, які ми отримали сьогодні, через певний час будуть не актуальними. Саме
тому, ми повинні постійно оновлювати свої знання, уміння та навички, для того щоб вони
відповідали сучасним умовам суспільства.
Сьогодні, інформаційно-комунікаційна компетентність стала ключовою завдяки
суспільству, яке потребує сучасного спеціаліста. В результаті, майбутній вчитель технологій
повинен мати такі особливості, як: пріоритетність, динамізм та оптимальність. Володіння
такими критеріями, допоможе майбутньому спеціалісту впевнено орієнтуватися в ситуації,
враховуючи сучасний стан інформатизації.
1. Науменко О. М. (2010) Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання та
інформаційна компетентність. Інформаційні технології і засоби навчання.. №3 (17). URL:
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ITZN/em17/content/10nomcia.htm
(дата
звернення:
02.05.2020)
2. Раков С. А. (2005) Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги.
Компʼютер у школі та сімʼї.. № 3. С. 35-38.
3. Толкачева
А.А.
(2012)
Развитие
информационно-коммуникационной
компетентности классных руководителей. Автореф. дисс. 13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования. Тула. 20 с.
4. Темербекова А. А. Формирование профессиональных компетенций будущего
педагога с помощью информационно-коммуникационных технологий в обучении. URL:
http://e-lib.gasu.ru/konf/nit/archiv/2005/3/2.html (дата звернення 03.05.2020).
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
Юлія Гончарова
студентка 2 курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Сосновський А.В.
На сучасному етапі розвитку банківської справи головним аспектом виступає
уникнення або мінімізація ризику при отриманні достатніх прибутків за для збереження
коштів вкладників і підтримання стабільності комерційного банку. Функціонування
банківської системи України в умовах світових кризових явищ потребує створення
ефективної системи ризик менеджменту банку.
Кредитний ризик представляє собою невід’ємну частину існування комерційного
банку на ринку, адже дохід банку є залежним від ефективності управління ризиком. На
перевагу цьому, кредитний ризик виступає одним із головних внутрішніх ризиків, які
простежуються у діяльності конкретного банку. Саме тому, банки повинні серйозно
ставитися до такого фактору, адже проблеми які пов’язані з кредитним ризиком повинні
супроводжуватися моніторингом.
При запровадженні ефективної системи кредитного ризик-менеджменту, у банках
виникає можливість не допущення проблем, які пов’язані із ліквідністю та
платоспроможністю. Тому, сьогодні для комерційних банків використання кредитного
ризик-менеджменту є актуальним чинником для подальшої діяльності.
Останнім часом у вітчизняних банках все гостріше постають проблеми щодо
управління кредитним ризиком. Досить часто ефективність кредитних угод, яку можна
визначити за показниками рентабельності вкладень, рівнем проблемних кредитів у портфелі
банку та іншими критеріями, залежить від факторів зовнішнього середовища, які необхідно
враховувати під час оцінки і прогнозування кредитного ризику, яких уникнути практично
неможливо [1, с. 154].
Методи оцінки та управління кредитним ризиком банку здійснюються на двох різних
рівнях відповідно до причин його виникнення: на рівні кожної окремої кредитної операції та на
рівні кредитного портфелю в цілому [2, с. 115].
Банки у процесі аналізу можуть розробляти й застосовувати власні системи
показників та групи методів, вибір яких залежить, насамперед, від специфіки того сегмента
ринку, який обслуговує банк (галузеві особливості та категорія позичальників), а також від
рівня спеціалізації банку (іпотечний, інвестиційний, торговельний), видів кредитів
(короткострокові, довгострокові), стратегії та політики банку (надійність, ризиковість,
агресивність), рівня кваліфікації кредитних працівників, рівня організації та технічного
забезпечення аналітичної роботи в банку [3, с. 30].
Особливість методів управління ризиком на рівні окремої кредитної операції (мал.1.)
полягає в необхідності їх послідовного застосування.
В ході аналізу кредитоспроможності позичальника банки можуть використовувати
такі методи, як: метод коефіцієнтів, метод угрупувань, метод порівнянь, рейтингові системи
оцінки тощо [4, с. 247].
Вибір одного із методу опирається на певні чинники, а саме: тип економічної системи,
ступінь розвиненості ринкових відносин, особливості побудови балансу, звітності клієнта,
виду діяльності, характер та форми власності позичальника.
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ НА РІВНІ ОКРЕМОЇ
ПОЗИКИ
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ

Аналіз
кредитоспроможності
позичальника

Аналіз та
оцінка
кредиту

Структурування
позики

Документування
кредитних
операцій

Контроль за
наданим
кредитом і
якістю застави

МЕТА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ
Виявити рівень
Визначити рівень
кредитного ризику, обґрунтованості
який приймає на
поданої
себе банк,
кредитної заявки
встановлюючи
та рівень
кредитні відносини
прийнятності
з клієнтом
кредиту банку

Визначити
параметри кредиту,
які відповідають
діяльності
клієнта і
забезпечують умови
своєчасного
погашення позики

Підготувати і
укласти
кредитний
договір між
банком і
позичальником

Не допустити
підвищення
кредитного
ризику
понад
встановлений
банком рівень

СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ

Оцінка
фінансового
стану позичальника
шляхом
розрахунку
коефіцієнтів
та інших
економічних
показників

Оцінка
Оцінка
економічної
моральних ефективності
заходу, що
якостей,
кредитується,
репутації
рівня приклієнта,
йнятності
вміння
банку запроуправляти
понованої
активами
застави

Визначення
Відповідність
остаточної
Положенням
суми кредиту,
кредитної
строків, умов
політики банку:
видачі, графіку
ліміту кредитупогашення,
вання одного
виду і суми
позичальника
забезпечення,
ціни кредиту

Включення в
договір розділів,
регламентуючих
умови кредиту,
права і обов’язки
сторін, їх відповідальність за невиконання
договірних зобов’язань

Перевірка
повноти і
правильності
документації у
кредитній
справі

Мал. 1. Управління кредитним ризиком на рівні окремої позики
Джерело: [7, с. 173]
Так наприклад, метод коефіцієнтів зводиться до розрахунку співвідношень між
окремими показниками чи групами показників (статей балансу), які показують фінансовий
стан компанії в порівнянні з іншими чинниками.
Одним із актуальних та діючих засобів щодо визначення кредитоспроможності
позичальника фізичної особи виступає процес кредитного скорингу. Він опирається на
бальну оцінку чинників кредитного ризику. Також, він представляє собою один із видів
рейтингового методу системи оцінки кредитоспроможності особи [5 с. 15].
Ризик кредитного портфеля проявляється внаслідок невиконання зобов’язань
декількома позичальниками одночасно, в результаті чого показники якості кредитного
портфеля відхилятимуться від стандартних величин, що спричиняє зниження доходів та
капіталу банку. Він поділяється на ризик концентрації в одній галузі, диверсифікації,
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одноманітності форм власності, валюти, кредитів, забезпечення, ризик значної частки
пролонгованих і протермінованих кредитів, недотримання нормативів НБУ, неадекватності
сформованих резервів тощо [6].
Ефективна диверсифікація – це не просте додавання до портфелю додаткових
кредитів, адже рівень кореляції їх доходів із доходами від позик, уже присутніх у портфелі,
має бути низьким. Однак при диверсифікації портфеля кредитів необхідно враховувати не
лише взаємозв’язок доходів за кредитами, а й взаємозв’язок їх ризиків [8, с. 186].
Необхідно також зазначити, що диверсифікація дає змогу знизити не лише кредитний
ризик, а й інші банківські ризики, які супроводжують загальний кредитний процес, це може
бути: ризик дострокового погашення, ризик ліквідності, процентний, валютний ризик тощо.
Традиційна банківська теорія розглядає диверсифікацію як оптимальний спосіб
ефективної організації кредитної діяльності, при цьому найефективнішою вважається така
позикова діяльність банків, яка є максимально диверсифікованою.
На відміну від інших методів управління кредитною діяльністю, існує метод
сек’юритизації, який є відносно новим видом банківської діяльності. Впровадження інструменту
сек’юритизації активів наприкінці 80-х рр. ХХ ст. спричинив такі економічні фактори, як:
посилення конкуренції між фінансово-кредитними установами, зростання вартості залучення
ресурсів, зниження операційної маржі, що привело до зменшення доходів банківських
установ та погіршення якості кредитних портфелів, унаслідок чого підвищились вимоги
регулюючих органів до розмірів власного капіталу банків [9, с. 22].
Завдяки сек’юритизації банківські активи ефективно працюють, генеруючи нові
довгострокові кредити в реальний сектор економіки. Завдяки трансформації неліквідних активів у
ліквідні, сек’юритизація зменшує портфельний кредитний ризик банківської установи.
Для вітчизняних банків найбільш доступним та поширеним методом управління
кредитним ризиком залишається лімітування або метод коефіцієнтів, причому перелік
використовуваних для цього показників є достатньо широким, і якщо провести дослідження
їх економічного змісту, то можемо дійти висновку, що кожен з них опосередковано
характеризує один з двох параметрів: дохідність або ризик.
Таким чином, ураховуючи розглянуті положення, достатньо логічним є твердження,
що управління кредитною діяльністю банків супроводжується необхідністю зниження
кредитного ризику, що значною мірою розв’язується за допомогою створення адекватної та
ефективної методики його оцінювання.
1. Дзюблюк О.В. (2015) Кредитний ризик і ефективність діяльності банку:
монографія. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 295 с.
2. Бухаліна Ю.Ю. (2014) Методи оцінки кредитного ризику комерційного. Управління
розвитком.. № 14 (177). C. 114-115.
3. Смерічевський С.П. (2012) Удосконалення сучасних методик банківського
регулювання оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Вісник Національного банку
України. № 2 (192). С. 28-32.
4. Владичин У.В. (2008) Банківське кредитування: навч. посіб. К.: Атіка. 648 с.
5. Правдива Л. (2011) Удосконалення корпоративного управління в банках та
управління комплексним ризиком. Вісник Національного банку України. № 7 (185). С. 10-23.
6. Бєлова І. Впровадження нових вимог щодо оцінки кредитного ризику у банках
України. URL: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/10/1592 (дата звернення: 17.04.2020).
7. Лисенок О.В., Бадзим О.С., Древуш А.Р. (2016) Управління кредитним ризиком
банку в умовах нестабільності вітчизняної економіки. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова.. Вип.
5 (47). С. 173-175.
8. Юрків М.Т. (2013) Управління проблемними кредитами банків в Україні: сучасні
законодавчі аспекти. Інноваційна економіка. № 11. С. 184-188.
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СІНКВЕЙН-МЕТОД В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Микола Гринець
магістрантка факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Науковий керівник – доц. Букатова О.М.
Головною умовою успішного навчання – є здатність вчителя до постійного
вдосконалення методів навчання, використання нових підходів, засобів та прийомів, що
будуть сприяти підвищенню пізнавального інтересу до навчання взагалі та до предмета
дослідження конкретно. Все це має бути направлено на підвищення якості освіти. В умовах
глобалізації та інтеграції сучасних освітніх систем все більшої вагомостінабуває
застосування інноваційних навчальних технологій як у вузівській моделі освіти, так і в
системі загальноосвітньої школи [1].
У нашій країні відбуваються зміни в соціально-економічній, політичній сферах,
розвивається область інформаційно-комунікаційних технологій. У звʼязку з цим вносяться
поправки в сфері освіти. Вимоги сучасних державних освітніх стандартів орієнтовані не
тільки на індивідуальні досягнення школярів у когнітивній області в рамках навчальних
предметів, а й на результати освоєння метапредметних навчальних умінь, універсальних
навчальних дій, а також особистісні результати, для досягнення і розвитку яких важливим
вважається формування критичного мислення [ 3, с. 272].
Сутність поняття критичного мислення полягає в тому, щоб навчити учнів самостійно
здобувати знання, аналізувати знайдену інформацію, оцінювати і підводити підсумки,
виробляти власну думку з досліджуваної проблеми і вміти застосовувати знання в
конкретних ситуаціях. Як і в будь-який інший технології у розвитку критичного мислення є
свої етапи і методи її реалізації.
Виділяють наступні стадії:
- стадія виклику (прилучення, мотивування інтересу до предмета);
- стадія реалізації сенсу (не бездумно прочитання матеріалу, а осмислене);
- стадія рефлексії (аналіз матеріалу, підведення підсумків і оцінка самого учня).
Залежно від здібностей та інтересів учнів, використовуються різні прийоми і
методики розвитку критичного мислення. Зупинимося на одному з них – методі сінквейну,
який можна активно використовувати на уроках технологій.
Сінквейн – це вірш, у складі якого всього пʼять рядків. Даний метод направлений на
синтез, аналіз, узагальнення матеріалу. Лаконічність форми подання сінквейну розвиває
здатність резюмувати інформацію, висловлювати думку в декількох значущих словах, ємних
і коротких висловах, при цьому виявляються і творчі здібності учнів.
При написанні сінквейну слід дотримуватися наступного правила:
1 рядок – тема сінквейну, виражена одним словом, зазвичай іменником;
2 рядок – опис теми в двох словах, як правило прикметниками;
3 рядок – опис дії в рамках цієї теми трьома словами, зазвичай дієсловами;
4 рядок – фраза з чотирьох слів, яка виражає відношення автора до даної теми;
5 рядок – одне слово, синонім до першого, на емоційно-образному або філософськоузагальненому рівні повторює суть теми.
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Як правило, сінквейн проводиться на стадії рефлексії, так як дозволяє інтегрувати
нові і попередні знання, проте досвід показує ефективне використання сінквейну і на стадії
виклику за рахунок стисненого узагальнення актуальних знань, і на стадії осмислення в силу
вдумливої роботи над новими поняттями [2, с. 66-67 ]. Один з варіантів адаптації сінквейну
до стадії виклику – запропонувати учням відгадати перше слово сінквейну, яке буде темою
даного уроку.
Для складання сінквейну, має бути обрана тема, що є зрозумілою, близькою і цікавою
учням. Кращих результатів можна досягти, якщо є простір для емоційності, чуттєвості.
Слід зазначити, що учні не завжди відразу включаються до роботи. Можуть виникати
деякі труднощі, що пов'язані з необхідністю проведення аналізу щодо певного осмислення
теми. Крім того , на заваді стає недостатність словникового запасу, нерозумінням деяких
термінів, а також страх допустити помилку. Щоб допомогти учням, вчителю слід задавати
навідні запитання, застосовувати засоби з розширення кругозору школярів, сприяти
прагненню учнів надавати відповіді на питання, що виникають у процесі навчання.
Щодо застосовання методу сінквейну на уроці, то вчителю слід добре продумати
чітку та логічну систему всіх елементів, втілення яких в образи сприятиме опануванню
матеріалом, його осмисленню та запамʼятовуванню.
Прийом сінквейну дозволяє вчителеві дізнатися, як зрозуміла учнями тема, які
виникають у них асоціації по ключовому поняттю теми і при необхідності скоригувати їх
подання [1, с.21-22].
Ким учні стануть в подальшому житті, і яким шляхом підуть, залежить і від учителя.
Школярі повинні навчитися самостійно, приймати рішення, відстоювати власну позицію,
аналізувати, проводити роботу над помилками, творчо мислити, критично ставитися до
побаченого, почутого і прочитаного, допомагає в цьому технологія розвитку критичного
мислення.
Як навчити дітей писати сінквейн? Для цього, необхідно в першу чергу розповісти,
що сінквейн – це спосіб продемонструвати в короткій формі свої почуття, емоції, асоціації, а
також – думки та знання. Крім того, сінквейн – це можливість висловити основну тему твору
за допомогою думку, що стосується будь-якого питання, предмета, події чи явища. На
наступному етапі, учитель має пояснити основні правила написання п’ятивіршів та навести
приклади. І тільки після цього вчитель може оголосити тему сінквейну та, обумовити час
для роботи.
Завершальним етапом творчого процесу роботи на сінквейном – є етап, коли діти
зачитують свої вірші. Якщо складання сінкавейну було домашнім завданням, то вчитель
може попросити зачитати свої твори авторів найбільш цікавих варіантів. Як приклад можна
спробувати скласти один загальний сінквейн, записавши його на дошці. Найбільш
ефективною вважається індивідуальна робота складання сінквейну, так як це дозволяє
вчителю зрозуміти ступінь опанування матеріалу кожним з учнів.
Сінквейн є універсальним методом навчання. Таким чином, його можна
використовувати під час вивчення любої теми будь-якого предмета шкільної програми.
Метод сінквейна сприяє розумінню та осмисленню досліджуваного матеріалу, а також
допомагає активізувати учнів до процесу навчання. Складання сінквейнів є досить простим
завданням, тому його можна використовувати у начанні школярів будь-якого віку [3, с.35-39]
Як приклад наведемо вірші, складені на деякі теми навчального предмету
«Технології»:
Приклад 1. «Технологія»
«Технологія.
Інформаційна, інноваційна.
Створюється, застосовується, описується.
Спосіб виробництва чого-небудь.
Наука.»
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Приклад 2. «Технологія»
«Технологія.
Інтелектуальна, просунута.
Створена, запатентована, впроваджена.
Опис способів технічного виробництва.
Техніка.»
Існує багато видів роботи з п'ятивіршами на уроці, як традиційні та і ні. Наприклад,
скласти розповідь, основою якого послужить вже готовий вірш. У такому випадку слід
використовувати слова і фрази, вже використані у заданому сінквейні; відредагувати чи
навіть вдосконалити готовий сінквейн.наступним видом роботи є завдання дописати
сінквейн, для чого слід проаналізувати заданий вірш, визначити частину, якої недостає та
заповнити її. Наприклад, можна запропонувати вірш, в якому не вказана тема [4, c.90-91].
Застосовуючи слова, які її характеризують і розкривають, учням необхідно зрозуміти, про що
йде мова:
«Гостра, залізна.
Шиє, коле, протикає.
Вушко верблюда не пропустить.
Швачка.»
Діти повинні визначити, що тема даного сінквейну - «Голка».
Підсумовуючи сказане вище, можна зробити висновок, що складання сінквейну на
уроках: сприяє підвищенню інтересу до матеріалу, що вивчається; розвиває образне та
творче мислення; сприяє удосконаленню комунікативних навичок та ще й умінню лаконічно
та чітко висловлювати свої думки; розвиває мислення та уяву; формує здатність до аналізу;
розвиває пам’ять та розширює словниковий запас.
Складання сінквейну на уроці – це процес, доволі короткочасний часу, але достатньо
ефективний спосіб розвитку критичного та творчого мислення.
За допомогою використання методики сінквейну на уроках з технологічної\
підготовки, учні здатні поглибити свої знання з будь-якої теми, а також удосконалити вміння
працювати самостійно з додатковими джерелами інформації, планувати свою навчальну
діяльність.
Сінквейн – це аналіз і синтез інформації, гра слова. Сінквейн можна порівняти з
поезією, що позитивно впливає на творчий саморозвиток і красиве вираження своїх думок.
Сінквейн – це спосіб написання оригінальних і красивих віршів. Саме тому сінквейн,
як метод навчання, набуває все більшої популярності і частіше застосовується в освітньому
процесі.
1. Загашев И. О., Заир-Бек С. И. (2011) Критическое мышление: технология развития.
СПб: Альянс «Дельта». 193 с.
2. Заир-Бек С. И. (2012) Развитие критического мышления через чтение и письмо:
стадии и методические приемы. Директор школы. № 4. C.66-72.
3. Кулар Л. Л., Куликова М. П. (2014) Синквейн – метод-средство реализации
межпредметных результатов освоения основных образовательных программ. Современные
проблемы науки и образования. № 3. С.35-39
4. Полат Е. С. (2012) Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учебное пособие. М. Академия. 272с.
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СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
Яна Домбровська
студентка 4 курсу факультету управління,
адміністрування та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Степанова Н.О.
Роздрібна торгівля є сполучною ланкою між початковою і кінцевою фазою
суспільного виробництва, а саме між виробником продукції і кінцевим споживачем, що є ї її
основним завданням.
Багато вчених різних економічних шкіл у різні часи досліджували роздрібну торгівлю.
Погляди на сутність поняття та значення роздрібної торгівлі змінювались в процесі розвитку
та трансформації світової економіки і в залежності від того, який підхід використовувався
під час дослідження.
Що стосується сутності поняття «торгівля», то воно отримало різні пояснення
науковцями. Одне з перших тлумачень знаходиться у Кодексі Юстиніана: «Купець той, хто
купує і продає». В канонічному праві сказано: «Той, хто здобуває річ, щоб, продаючи її в
тому ж вигляді, без усяких змін, виручити прибуток, той є купцем». Отже, можна сказати, що
сутність торгівлі розглядали як діяльність з перепродажу товару у початковому вигляді без
змін [2].
Першою економічною школою була під назвою меркантилізм. Її представники
приділяли увагу вивченню торговельних відносин. Вони вважали, що діяльність торговців –
головний чинник для ефективного функціонування економічної системи, а основним
джерелом грошового достатку є саме обіг товарів, а не їх виробництво[3]. Наприклад,
відомими представниками меркантилізму були вчені-економісти Т. Мен та А. Монкретьєн.
Вони вивчали такі категорії політекономії, як торгівля та торговельні відносини [2].
Пізніше представники інших економічних шкіл завжди приділяли багато уваги
категорії торгівлі, хоча джерелом багатства суспільства вважались різні сфери діяльності.
Класична школа політекономії показала своє розуміння таких понять як промисловий
капітал та товарні відносини. Її представник У. Петі вважав торгівлю діяльністю, що
забезпечує правильний грошовий обмін товарів в залежності від їх мінової вартості. А. Сміт
у своїй книзі під назвою «Дослідження про природу і причини багатства народів» визначив
основною проблемою суспільно-економічний розвиток, а також підвищення добробуту
людей, та розглянув можливі шляхи та умови, що посприяють цьому [4]. У другій частині
даної праці автор визначає поділ праці як наслідок людського природного бажання
здійснювати обмін і торгівлю, а головною причиною цього є самолюбство, або відстоювання
своїх інтересів. В структурі торгівлі Сміт виділяє головною саме внутрішню торгівлю.
Відомий російський вчений-економіст А.А. Ісаєв у своїй праці «Начала политической
экономии» визначає сутність торгівлі як процес купівлі і продажу товару для отримання
прибутку та звертає увагу на те, що варто розрізняти торгівлю та обмін, бо той, хто торгує,
купує товар з бажанням його перепродати за більшою ціною. Роль торговця полягає в тому,
що він доставляє товари покупцям у відповідний час, в потрібне місце і в необхідній
кількості.
В той же час, М. І. Туган-Барановський називає торгівлю як перепродаж
господарських предметів без значної їх зміни з метою отримання прибутку – баришу [5].
У словнику сучасної економічної теорії Макміллана сказано, що торгівля – це обмін
товарами між людьми або групами людей, який здійснюють або безпосередньо бартерним
способом, або опосередковано за допомогою грошей. Також зазначені переваги торгівлі, до
яких відноситься розширення спектру благ, доступних для споживання та спеціалізації
виробництва. Роздрібні торгівля вважається останнім етапом у процесі розподілу від
виробника до покупця, джерело товару або послуги для споживача».
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Гілберт стверджує, що роздрібна торгівля, як і будь-який бізнес направляє свої
маркетингові можливості на задоволення потреб споживачів через раціональну та правильну
організацію продажу товарів та послуг [3, с. 9].
Отже, за результатами вищенаведеного дослідження, можна зробити висновки, що
при визначенні категорії торгівлі науковці дотримувались таких основних поглядів: деякі з
них вважали подібними категорії торгівлі і обміну, при цьому виділяючи їх характерні
особливості, інші навпаки наголошували на відмінностях між цими поняттями, називаючи
основним завданням торгівлі – отримання прибутку, що і є головною різницею торгівлі від
простого обміну.
Значення категорії торговельної діяльності визначено і в законодавстві України.
Згідно п. 1 ст. 263 Господарського кодексу господарсько-торговельна діяльність – та, що
здійснюється субʼєктами господарювання в сфері обігу товарів, спрямована на реалізацію
продукції виробничо-технічного призначення і предметів народного споживання, а також
допоміжна діяльність, що забезпечує їх реалізацію шляхом надання відповідних послуг [1].
Згідно цього Кодексу існують такі форми торговельної діяльності як:
1)
матеріально-технічне постачання і збут;
2)
енергопостачання;
3)
заготівля;
4)
оптова торгівля;
5)
роздрібна торгівля і громадське харчування;
6)
продаж і передача в оренду засобів виробництва;
7)
комерційне посередництво в здійсненні торговельної діяльності;
8)
інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів (послуг) у сфері
обігу [1].
Продавець враховує побажання потенційних споживачів, вивчає попит, і на основі
цього створює свою товарну та асортиментну політику. Це має вплив і на виробників
товарів. Споживачі за допомогою роздрібної торгівлі задовольняють свої потреби, а торговці
в разі успішної діяльності – отримують прибутки. Отже, роздрібна торгівля дозволяє
отримати вигоду як споживачу, так і продавцю товарів.
Існують фактори, які відображають зростання значення сфери роздрібної торгівлі [3,
с. 8]:

значні та зростаючі вклади у ВВП;

зростає видиме економічне значення галузі;

отримання звання одного з найбільших роботодавців;

роль «воротаря» на ринку роздрібної торгівлі (мається на увазі, що торгівці
перед продажем перевіряють товар виробника-постачальника, і покупець може обирати із
вже відібраних кращих продуктів і того, що пропонується їм компаніями роздрібної торгівлі,
а не виробниками);

диверсифікація сфер діяльності;

збільшення кількості фірм роздрібної торгівлі на міжнародному рівні;

розмивання меж сфери роздрібної торгівлі та «втягнення» в неї інших різних
типів бізнесу.
Процес продажу товарів на роздрібних підприємствах має такі особливості:
1) організації, що здійснюють роздрібну торгівлю, продають товари відразу
споживачу, із застосуванням своїх певних методів та способів реалізації;
2) здійснення обслуговування покупців передбачає наявність приміщень, які мають
всі необхідні обладнання та пристосовані для:

якомога кращої якості обслуговування;

можливості показати та надати потрібний товар кожному клієнту;

створення різноманітного асортименту;
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безперервного спостереження і дослідження побажань споживачів;
3) сфера роздрібної торгівлі відрізняється від оптової великою територіальною
розʼєднаністю, її діяльність відноситься, скоріше, до малого бізнесу. Керівники таких
організацій повинні бути досить заповзятливі та ініціативні у своїй роботі, вміти якісно
обслуговувати споживачів, бути конкурентоспроможними, забезпечувати високий
стабільний прибуток.
Сьогодні, коли сфера роздрібної торгівці розглядається як показник розвитку
економіки країни, відбулися такі зміни: підприємства торгівлі перетворилися у самостійних
суб’єктів господарювання, вони самостійно здійснюють просування товарів на ринок та
забезпечують населення товарами при дотриманні належного рівня обслуговування.
В теперішній час роздрібну торгівлю можна виділити з сектору сервісу як
найвпливовішу на життя людей галузь, що значною мірою визначає добробут і культурний
рівень життя населення, адже вона забезпечує його необхідними товарами, надає певні
послуги, без чого була б неможлива життєдіяльність ніякої економічної системи, а також
сприяє психологічному задоволенню покупців, зміцнює їх соціальний статус, підвищує
престиж людини, полегшує стреси повсякденного життя тощо.
Роздрібна торгівля відповідальна не тільки за рух товару від виробника до споживача,
а й за рівень задоволення потреб останнього у кількісному і якісному виразі, а також за
забезпечення відповідного рівня організації торговельного процесу.
Як складова торговельної галузі роздрібний продаж є актом обміну, що корисний для
обох сторін, які беруть у ньому участь. Споживач при цьому обміні прагне отримати
необхідні йому товари і послуги при забезпеченні високої культури обслуговування, а
роздрібний торговець – прибуток.
Корисність роздрібної торгівлі полягає у виконанні таких суспільно значущих
завдань:
 забезпечення можливості оперативного, зручного, з мінімальними витратами часу
придбання потрібних споживачу товарів в умовах вільного вибору їх з широкого
асортименту;
 надання необхідних послуг неподалік від місць проживання і роботи людей;
 гарантія корисного та приємного спілкування з торгово-оперативним персоналом
магазину під час відбору і покупки товарів.
Тому в сучасних умовах конкурентної боротьби серед роздрібних підприємств
споживач лише тоді наважується придбати товар, коли відчуває відповідність суми грошей,
яку він сплачує продавцеві, матеріальному, соціальному та психологічному задоволенню, що
отримується в процесі купівлі товару.
Роздрібна торгівля виконує такі функції:

сортує товари шляхом збирання асортименту товарів від багатьох різних
постачальників і виставляючи на продаж лише відібрану продукцію;

здійснює інформування покупців за допомогою реклами, інших учасників
збутового процесу, сприяючи їх маркетинговим дослідженням;

влаштовує розміщення продукції, зберігає її, встановлює на них ціну,
розташовує в торгових приміщеннях і здійснює інші операції з товаром;

здійснює оплату за товари постачальникам до початку її продажу;

завершує операції купівлі-продажу, використовуючи при цьому певне
розташування магазинів і часи їх роботи, кредитну політику і надання інших додаткових
послуг.
Також організації, що здійснюють роздрібну торгівлю:

вирішують питання повернення продукції;

надають знижки, впроваджують акції;

надають консультації клієнтам;
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приймають на себе витрати, що обумовлені злодійствами, псуванням, браком

товарів;
освоюють нові ринки, що досягається виробництвом нових видів товарів.
Існує кілька показників, що оцінюють якість галузі роздрібної торгівлі. До них
відносяться:

співвідношення підприємств, які здійснюють продаж продовольчих і
непродовольчих товарів;

питома вага певного магазину у загальній кількості торговельних фірм;

способи продажу і методи обслуговування, що використовуються;

порівняння торгових площ, які використовуються для продажу окремих видів
продукції;

тривалість використання площі торгового приміщення протягом дня;

порівняння площі тих торгових підприємств, що розташовані в окремо
побудованих приміщеннях, і тих, що розташовані у будівлях;
Підприємства роздрібної торгівлі за ознакою стаціонарності класифікуються на:
1)
стаціонарні (магазини);
2)
дрібнороздрібні (павільйони, намети, кіоски);
3)
пересувна (торгівля з автомобілів, лотків).
Зазвичай роздрібна торгівля здійснюється через магазини. Виділяють два основні
способи торгівлі в магазинах:
1)
торгівля через прилавок обслуговування;
2)
торгівля з відкритим доступом до товару.
В процесі торгівлі через прилавок продавець повинен зустріти клієнта, дізнатись про
його намір, запропонувати відповідні товари, допомогти у виборі, показати нові та супутні
товари, провести за необхідності технологічні операції (нарізка, зважування), упакувати і
провести оплату покупки.
При здійсненні торгівлі з відкритим доступом до товарів використовуються такі
методи
1)
попередній відбір товарів – передбачає представлення покупцям зразків
наявних товарів для самостійного ознайомлення та можливості вибору, після чого продавець
надає всі необхідні товари відповідні зразкам. При цьому методі запаси розміщуються
окремо від тих зразків, які видно на вітрині;
2)
вільний відбір товарів – споживач має можливість на місці роботи продавця
обрати потрібні товари. Цей метод дозволяє прискорити процес продажу та підвищити
продуктивність праці;
3)
самообслуговування – один з найкращих та найзручніших методів, який
передбачає самостійний вибір покупцем необхідної продукції без продавця, клієнт має
вільний доступ до продукції, оплата здійснюється касирами.
Узагальнюючи вищенаведене, можна сказати, що вивчення торгівлі ніколи не
залишалось поза увагою науковців різних економічних шкіл. Визначення поняття «торгівлі»
дається не тільки науковцями, але й законодавчо закріплене. Більшість науковців визнають
не аби яку роль торгівлі для економіки кожної країни і визначають її як операцію обміну з
метою отримання прибутку. У той же час, роздрібну торгівлю визначають як кінцевий етап
процесу руху товару від виробника до споживача, і наголошують на важливості особистого
внеску підприємця в розвиток роздрібної торгівлі. Саме роздрібна торгівля, виконуючи свої
економічні та соціальні функції, служить задоволенню потреб споживача.
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ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Ірина Дударєва
магістрантка факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Метіль Т. К.
На сьогодні у світі великого значення набуває здоровий спосіб життя, отож проблема
якості та безпечності продуктів харчування стає ще більш актуальною. Якість продукції є
одним із важливих виробничих і економічних показників роботи підприємств. «Вихід
вітчизняної економіки з кризи в умовах ринкових відносин можливий лише за умови, якщо
промисловість України, зокрема харчова, буде виробляти тільки продукцію високої якості,
безпечну для життя та здоров’я людини» [4].
Якість продукції – «категорія, яка характеризує відносини, що складаються між
виробниками і споживачами з приводу формування суспільно необхідного рівня корисних
властивостей продукції» [3]. Під якістю продукції також розуміють характеристики, які
притаманні їй як споживчій вартості, тобто відображують здатність її природних
властивостей задовольняти конкретні потреби споживачів.
Якість продукції залежить від рівня розвитку продуктивних сил і виробничих
відносин, а тому вона є економічною категорією. В свою чергу, якість продукції може
залежати від її специфічних властивостей та повинна відповідати вимогам споживача у
фіксованих умовах її споживання [1]. В процесі виробництва продукти праці, що
задовольняють потреби людей, стають складовими компонентами соціального розвитку
суспільства.
Економічна сутність якості продукції визначається її споживною вартістю.
Взаємозвʼязок якості продукції як економічної категорії та споживної вартості зумовлений
суперечливою природою товару, який, перш ніж може бути реалізований як вартість через
свою мінову вартість, повинен довести суспільству наявність у ньому споживної вартості,
здатної задовольняти конкретні потреби людей. Разом з тим, щоб довести це, він повинен
бути реалізований як вартість. Ця суперечливість розвʼязується за допомогою якості
продукції.
У кожний конкретний період розвитку суспільства підлягають суспільній оцінці
споживча вартість і якість продукції, що свідчить про основоположну роль їх діалектики в
економічних явищах і можливості через зʼясування глибинної суті протиріччя між ними
визначати і розвивати всі звʼязки процесу відтворення.
Якість продукції харчової промисловості характеризується сукупністю її споживчих
властивостей, здатних задовольняти потреби населення в продуктах харчування, які
забезпечують відтворення і реалізацію фізичних та духовних здібностей людей.
Кількості та якості притаманна різна роль у виробництві й споживанні продукції.
Певна потреба в продукції може бути задоволена різною продукцією, отже, і якість її
конкретного виду залежить від кількісних потреб, що задовольняються конкретною
продукцією. Оскільки якість – це абсолютна характеристика, яка не пов'язана з величиною
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потреб і умовами споживання, споживча вартість корисного предмета є такою ж відносною
характеристикою, як і якість. Через це, як і якість, споживна вартість визначається не лише
сукупністю природних (фізичних, хімічних, біологічних) властивостей предмета, але й
суспільною корисністю цих властивостей в конкретних умовах споживання.
«Якість продуктів харчування характеризується різноманітністю споживчих
властивостей» (біологічні, фізіологічні, лікувально-профілактичні, органолептичні,
енергетичні цінності і безпека продукту), що зумовлено різноманітними потребами людей в
них, а також характером сировини, з якої вони виробляються [5]. Споживання створює
імпульс для виробництва, а також предмет, який впливає на виробництво, визначає його
мету. Без потреби немає виробництва, але саме споживання відтворює потреби.
Але не лише ці показники обумовлюють якість, тому вважаємо за необхідне згадати
стандарти безпеки, які визнані в усьому світі:
 Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) та FAO (Food and Agriculture
Organization ofther United Nations) було розроблено систему HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point), в основі якої – визначення критичних контрольних точок і аналіз
ризиків, пов’язаних із гігієною та безпекою продуктів харчування. Головна ідея HACCP сконцентрувати увагу на тих етапах процесів і умов виробництва, які є критичними для
безпеки харчових продуктів і гарантії того, що їх продукція не завдасть шкоди споживачеві;
 стандарт ISO 9001: 2015 системи управління якістю;
 стандарт ISO 22000:2005 системи управління безпеки харчових продуктів – вимоги
до всіх організацій в ланцюгу виробництва і споживання харчових продуктів;
 ДСТУ ISO 22000 – це державний стандарт України, що є аналогом міжнародного
стандарту ISO 22000, який визначає вимоги до системи управління безпекою продуктів
харчування та охоплює всі підприємства харчової і супутніх галузей. ДСТУ ISO 22000
об’єднує в собі вимоги ДСТУ ISO 9001 та НАССР.
Розглядаючи питання забезпечення якості справедливим можна вважати вислів, що
немає такого явища, як проблема якості, а є проблема кваліфікації персоналу, який працює з
урахуванням вимог ринку або без такого врахування.
Рівень якості покращується при зацікавленій участі працівників усіх підрозділів
підприємства, адже 80-90 % заходів, спрямованих на підвищення якості, не контролюється
відділом технічного контролю; для підвищення рівня якості продукції важливим є процес
постійного навчання персоналу й підвищення мотивації його праці.
Поліпшення якості «продукції має велике соціально-економічне значення» [2]:
 «висока якість продукції є показником науково-технічного прогресу, джерелом
економії суспільної праці, природних, трудових і матеріальних ресурсів, значним резервом
підвищення ефективності виробництва» [3];
 соціальне значення поліпшення якості продукції полягає в тому, що воно формує
сприятливі умови для відтворення і розвитку фізичних і духовних здібностей людей як
головної продуктивної сили суспільства;
 комплекс заходів, спрямованих на збільшення виробництва продуктів харчування
високої якості, передбачає підвищення якості та споживчої цінності харчових продуктів,
розширення асортименту їх;
 збільшення виробництва продуктів дитячого і дієтичного харчування, продуктів,
збагачених вітамінами, білковими та іншими компонентами, з підвищеною біологічною та
харчовою цінністю, а також випуск напівфабрикатів, швидкозаморожених плодів, овочів і
готових страв, що не потребують кулінарної обробки, безалкогольних напоїв та концентратів
їх, варення, компотів, джемів і соків переважно в невеликій розфасовці, поліпшення
використання молока на харчові потреби за рахунок поглиблення його переробки та
розширення асортименту молочної продукції;
 збільшення постачання;
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 значну увагу слід приділяти підвищеною екологічності продукції;
 у поліпшенні «якості продукції та забезпеченні її екологічності важливе значення
має технічний рівень виробництва» [1].
Отож, при вдосконаленні структури виробництва слід враховувати зміни попиту на
продукти харчування, досягнення науково-технічного прогресу, демографічну ситуацію
тощо. З підвищенням рівня життя населення зростатиме попит на високоякісні екологічні
продукти з високим ступенем готовності, приготування яких не потребує значних витрат
часу і праці. Це передусім напівфабрикати і глибокозаморожені готові страви, які в усьому
світі користуються підвищеним попитом.
Переробні виробництва повинні перейти від автоматизації окремих технологічних
процесів і ділянок до створення автоматизованих поточних ліній, цехів і підприємств. На
новому технологічному рівні слід організувати управління виробничими процесами і якістю
продукції.
Таким чином, на основі розглянутого ми дійшли до висновку, що шляхами
поліпшення якості продукції є:
 дотримання державних стандартів, що дає змогу вийти на міжнародний рівень;
 підвищення рівня життя населення;
 розробка і впровадження нових технологій дадуть змогу збільшити обсяг
виробництва харчових продуктів, знизити навантаження на біосферу в процесі приготування
їжі.
 забезпечення
вітчизняних
переробних
підприємств
високоякісною
сільськогосподарською сировиною;
 підвищення технічного та технологічного рівня підприємств;
 запровадження на усіх підприємствах, що працюють на зарубіжних та вітчизняних
ринках систем управління якістю та безпечністю харчової продукції, побудованих на
принципах НАССР;
Оскільки якість є одним з основних факторів підвищення конкурентоспроможності
на вітчизняних та зарубіжних ринках, то підприємствам харчової промисловості необхідно
приділяти велику увагу даному фактору, хоча він і потребує додаткових витрат. Високі
стандарти якості допоможуть вітчизняним підприємствам завоювати зарубіжні ринки, тому
встановлення таких стандартів повинно бути першочерговою задачею державних органів
управління.
1. Аналітична оцінка якості продукції на ЗАТ «Скалатська фабрика Лотос». URL:
http://studcon.org/analitychna-ocinka-yakosti-produkciyi-na-zat-skalatska-fabryka-lotos?page=1
(дата звернення: 03.01.2020).
2. Впровадження концепції ТQM на підприємстві, для підвищення його
конкурентоспроможності.
URL:
https://vuzlit.ru/352232/visnovki
(дата
звернення:
22.12.2019).
3. Поняття, значення та основні напрями забезпечення якості послуг . URL:
https://manager.bobrodobro.ru/52661 (дата звернення: 20.01.2020).
4. Сучасний стан управління якістю продукції в харчовій промисловості. URL:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLO
AD=1&Image_file_name=PDF/inek%5F2013%5F11%5F23%2Epdf
(дата
звернення:
10.01.2020).
5.
Якість
продукції
(послуг)
як
економічна
категорія.
URL:
https://pidruchniki.com/15980223/ekonomika/yakist_produktsiyi_poslug_ekonomichna_kategoriya
(дата звернення: 15.01.2020).
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БІБЛІОТЕКА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Тетяна Кожухар
студентка 4 курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарнийого університет
Науковий керівник – к. пед. наук, ст.викл. Кожухар Ж. В.
Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобального завдання
побудови інформаційного суспільства. Їх діяльність підпорядкована реалізації базових
вимог, що визначають рух країни до інформаційного суспільства, до якого належить:
формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору як частини світової
інформаційної інфраструктури; інтенсивний розвиток нових технологій; створення
забезпечення прав громадян на вільне отримання, розповсюдження і використання
інформації; задоволення потреб суспільства в інформації; підвищення рівня освіти науковотехнічного та культурного обміну за рахунок розширення регіонального, національного і
міжнародного інформаційного впливу.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розглянути бібліотеку як цілісну систему та
виявити взаємозалежність всіх її структурних елементів.
Будь-яку бібліотеку доцільно розглядати як більш-менш складну систему, що
характеризується сукупністю багатосторонніх, досить стійких зв'язків і відносин її складових
частин. Серед першочергових і постійних в кожній бібліотеці виділяють наступні елементи,
при відсутності хоча б одного з яких (будь-якого) бібліотека функціонувати не може:
документ (книга, публікація), абонент (користувач), бібліотекар, матеріально-технічна база
[1, с.15].
Бібліотека – це певним чином систематизоване (упорядковане) зібрання творів друку
та інших непаперових документів. Упорядкована сукупність документів і їх зборів утворює
бібліотечний фонд – органічну, невідʼємну частину бібліотеки. Структура бібліотечного
фонду визначається обсягом і змістом документальної інформації, що знаходиться в ньому.
Бібліотека – це установа, яка організовує використання документальної інформації,
необхідної для задоволення різноманітних інформаційних потреб читача [1, с.18].
Розглянемо більш детально сутність бібліотеки як системи.
Ще на ранніх етапах розвитку цивілізації стає неможливим поширювати знання тільки
в рамках простого запамʼятовування і передачі їх від людини до людини, від покоління до
покоління. Виникає потреба в такому способі фіксації знань, який би забезпечив їх
зберігання, і поширення в часі і просторі.
Поява документа передбачало виникнення читача. Документи, що акумулюють запас
знань, можуть повернути ці знання суспільству тільки за посередництвом людини, що
сприймає і аналізує зміст документів і таким чином реалізує їх інформаційну цінність.
Звʼязок «документ-споживач» породжує кумулятивну функцію бібліотеки, а зі звʼязку
«споживач-документ» виростає функція використання (утилітарна) зосереджених в
бібліотеці документів. Технологічно кумулятивна функція реалізується у відборі і зберіганні
необхідних документів, причому термін зберігання залежить від часу, протягом якого ці
документи представляють реальну або потенційну цінність. Утилітарна функція втілюється в
обслуговуванні абонентів документами, які їм необхідні. Обидві ці функції – загальні
сутнісні функції бібліотеки, які породжують, в свою чергу, все різноманіття інших функцій,
в яких реалізується змістовна сторона бібліотечної діяльності.
Отже, обидва елементи системи «документ-споживач» обʼєктивно необхідні один
одному.
З розвитком суспільства зростає, в одного боку – число документів, з іншого –
читачів. Для розуміння звʼязків між ними слід мати на увазі наступні обставини:
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- як документ, так і читач дискретні і різнорідні;
- з часом відбувається процес нарощування духовних продуктів. До того ж кількість
документів починає тисячократно перевищувати можливості їх прочитання індивідом.
- відсутність інформації про місцезнаходження потрібного документа, труднощі в
пошуках документів, що містять потрібну інформацію, відсутність інформації про появу
нових документів ускладнюють роботу читача.
Все це призводить до того, що по мірі зростання знань і читацьких потреб виникає
обʼєктивна необхідність в управлінні системою «читач-документ» ззовні. Таке управління
може здійснюватися різними соціальними інститутами, серед яких чільне місце займає
бібліотека.
Питання суперечностей між документом і читачем в умовах бібліотеки вирішує
бібліотекар, який розуміється в даному випадку не як реальна особистість, а елемент
системи. У цій справі між документом і читачем йому належить основна роль: визначити і
відібрати документи, які найбільш відповідають потребам абонентів; упорядкувати звʼязок
між ними (шляхом обробки і зберігання); за допомогою довідкового апарату довести їх зміст
до відома абонентів; домогтися їх активного і адекватного використання; культурою
обслуговування забезпечити оптимальні умови їх сприйняття.
У спеціальній літературі бібліотекаря часто кваліфікують лише як посередника між
документом і читачем. Насправді його роль, як елемента системи «бібліотекар» значно
важливіше. І стосовно нашого питання можна сказати, що в системі «бібліотека» елемент
«Б» виконує функцію субʼєкта управління звʼязками між усіма її елементами.
Але і цим складність системи не обмежується. Ю.М. Столяров зазначає, що
«документ має двоїсту природу: його духовний зміст укладено в матеріальну форму» [2,
с.63] як матеріальний обʼєкт він потребує в спеціальних приміщеннях і спеціальному
обладнанні для свого зберігання і використання. Машиночитані матеріали взагалі можуть
застосовуватися лише за допомогою відповідних технічних засобів, призначених для їх
створення, зберігання і використання.
Тут йде мова про елемент «матеріально-технічна база». Сама по собі МТБ не створює
будь-яких результатів функціонування бібліотеки. Її призначення інше – забезпечити
раціональний хід бібліотечних процесів. Приміщення бібліотеки разом з усім обладнанням
несе потрійне навантаження, воно є: місцем зберігання документів (звʼязок МТБ - Д);
пунктом, де здійснюється зʼєднання або розʼєднання потоку документів і потоку абонентів
(звʼязок МТБ - А); середовищем діяльності бібліотекаря (звʼязок МТБ - Б). Інакше кажучи,
МТБ уможливлює просторово-часове обʼєднання інших трьох елементів бібліотеки, тобто
виконує в системі «бібліотека» атрибутивную функцію.
МТБ бібліотеки повинна в рівній мірі задовольняти всі складові елементи бібліотеки;
перевага на користь будь-якого з них обернеться, в кінцевому рахунку, конструктивними
недоліками, зниженням ефективності бібліотечної роботи.
Таким чином, виникають всі чотири елемента, які в сукупності та нерозривному
звʼязку утворюють бібліотеку. Кожен з них відіграє свою власну, якісно відокремлену, але в
цілому рівноправну роль, без якої функціонування бібліотеки було б неможливо.
1. Карташов Н.С., Скворцов В.В. (1997) Общее библиотековедение: учеб.: В 2 ч. М.:
Изд-во МГУК. 256с.
2. Столяров Ю.Н. (1984) Библиотека как система. Книга. Исследования и материалы.
Сб. 49. М. С.59-79.
3. Столяров Ю.Н. (1981) Библиотека: структурно-функциональный подход. М.:
Книга. 255с.
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СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА СТИЛІВ ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА ТА ПІДЛЕГЛИХ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Олексій Руденко
магістрант факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Яковенко О.І.
Сучасний керівник закладу освіти – це висококваліфікований менеджер освітньої
галузі, організатор, господарник, лідер. Він уособлює кращий педагогічний досвід,
високоморальні якості та професіоналізм, тому є взірцем для своїх співробітників, учнів, їх
батьків та суспільства взагалі. В першу чергу, саме від керівника закладу освіти залежить
якість навчального процесу та ефективність вирішення фінансових та економічних питань в
цьому закладі, які, в свою чергу, залежать від його стилю управління. Тому є необхідним
визначити поняття стилю, його структурні елементи, класифікацію стилів управління,
поняття нездорової атмосфери та психологічного клімату, а також зазначити фактори
стабілізації стосунків в колективі.
Вивченню питань сутності і структури стилів взаємодії керівника та підлеглих у
закладах освіти присвячені праці багатьох науковців, зокрема у працях Б. Д. Паригіна, Л. М.
Карамушки, К. Ц. Левіна, Т.О, Грабовського, О.С. Снісаренка, В. М. Шепеля, Е. С. Кузьмина,
А. Л. Свенцицкого, О. Б. Моргулець та ін.
Разом з тим наразі не існує єдиного погляду науковців до змісту «дефініції «стиль» та
єдиної класифікації стилів управління.
Метою дослідження є з’ясування сутності і структури стилів взаємодії керівника та
підлеглих у закладах освіти.
Моргулець О. Б. зазначає, що термін стиль управління − це гнучка манера поведінки
керівника щодо працівників, яка змінюється з часом залежно від ситуації та виявляється у
способах виконання управлінської роботи підпорядкованими керівнику працівниками [1, с.
342]. За А. Урбановичем, стиль керівництва – це стійка система способів, методів і форм
впливу керівника, яка створює своєрідний почерк управлінської поведінки [2, с. 59].
Американські вчені М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі трактують стиль управління як
звичну манеру поведінки керівника по відношенню до підлеглих, щоб впливати на них і
спонукати їх до досягнення цілей організації [3, с. 210]. На думку Н.Л. Коломінського, стиль
керівництва установою освіти – це система методів, прийомів, засобів, які переважають в
управлінській діяльності керівника, а також особливості їхнього застосування, обумовлені
особистістю керівника. В. А. Співак дає своє розуміння стилю: стиль керівництва – це сталі
особливості реалізації керівником владо-розпорядчих функцій, які відображають сприйняття
ним підлеглих та рівень його особистої культури. Як своєрідний стереотип розумових
проявів і реальних вчинків, що притаманні даній особистості, пояснює стиль роботи
керівника В.М. Шепель. Л.М. Кравченко розуміє стиль роботи менеджера освіти як гнучку
поведінку керівника щодо співробітників та учнів, що базується на самоорганізації та
самоуправлінні і є орієнтовною на досягнення цілей навчально-виховного закладу та
організації загалом. [4, с. 30]
Слід зазначити, що в ході управлінської діяльності керівника та його підлеглих у
навчальних закладах стиль управління має важливі адаптаційні функції, зокрема: він
допомагає подолати суперечності між характеристиками керівника та вимогами діяльності,
яку він виконує, і впливає на успішну взаємодію з навколишнім середовищем (суспільство,
навчальний колектив).
Вважаємо, що роль менеджера у створенні найкращого стилю управління є
вирішальною. У щоденній діяльності поведінка керівника закладу освіти повинна
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відповідати ситуації, а гнучкість стилю забезпечує якість та ефективність усієї роботи
закладу.
Так, Л. М. Карамушкою виділено шість структурних елементів стилю управління [4,
с. 31]:
- рівень важливості для керівника творчої співпраці з колективом;
- міра орієнтації керівника на встановлення міжособистісних відносин у колективі,
формування колективу;
- тип спілкування керівника з підлеглими;
- ступінь врахування в процесі управління індивідуально-психологічних
характеристик працівників та соціально-психологічних характеристик колективу;
- основні методи впливу на працівників;
- особливості орієнтації лідера на самого себе.
Ця структура відрізняється різними стилями управління.
Класифікація К. Ц. Левіна визначає такі основні стилі управління, як демократичний
(колегіальний, товариський), авторитарний (автократичний, адміністративний, вольовий,
директивний), ліберальний (вільний, анархічний, нейтральний, формальний) [5, с. 15].
Кожен із стилів управління характеризується власним «психологічним портретом»
лідера, в якому будь-який структурний елемент стилю має певний «рельєф» [4, с. 82]. У той
же час можна стверджувати, що провідні елементи стилю все-таки визначають основну
стратегію взаємодії лідера з колективом і є основою стилю управління. Застосування певного
стилю управління, тобто орієнтація лідера на пристосування до певних умов використання
конкретних структурних елементів стилю, залежить від різних соціальних та управлінських
ситуацій, виникнення яких обумовлюється впливом та взаємодією певних об'єктивних та
субʼєктивних факторів. Якість навчального процесу та ефективність вирішення фінансових
та економічних питань залежать від стилю управління. Сучасний лідер, формуючи
індивідуальний стиль управління, є гарантом якісної підготовки та створення здорового
психологічного клімату.
Якщо керівник висуває надмірні вимоги, публічно критикує працівників, часто карає і
рідко заохочує, не цінує їх внесок у спільну діяльність, загрожує, намагається залякати
звільненням, позбавленням премії, не прислухається до поглядів підлеглих, неуважно
відноситься до інших людей, він формує нездорову атмосферу в колективі. Відсутність
взаємоповаги та довіри змушує людей зайняти оборонну позицію, захищатись один від
одного; це зменшує частоту контактів, виникають комунікативні бар’єри, конфлікти та
бажання змінити роботу. Навіть якщо керівник використовує авторитарний стиль
управління, це може бути позитивним, якщо він враховує інтереси підлеглих, пояснює свій
вибір, робить свої дії чіткими та виправданими, іншими словами, приділяє більше уваги
встановленню міцних і позитивних стосунків. Стиль управління певною мірою залежить від
особистих якостей керівника та властивого йому стилю управління.
Суть поняття «психологічний клімат» одним із перших розкрив В. М. Шепель.
Психологічний клімат, на його думку, – це «емоційне забарвлення психологічних звʼязків
членів колективу, яке виникає на основі їхньої симпатії, збігу характерів, інтересів,
схильностей». Він вважав, що клімат відносин між людьми складається з трьох кліматичних
зон:
1) соціальний клімат, який визначається тим, наскільки в даному колективі
усвідомлені цілі і задачі суспільства, наскільки тут гарантовано дотримання всіх
конституційних прав і обовʼязків працівників як громадян;
2) моральний клімат, який визначається тим, які моральні цінності в даному колективі
є прийнятими;
3) психологічний клімат, ті неофіційні відносини, які складаються між працівниками,
що знаходяться в безпосередньому контакті один з одним [6, с. 41].
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На думку М. М. Обозова та Б. Д. Паригіна: «соціально-психологічний клімат − це
стиль взаємостосунків у колективі, внаслідок якого будується певна система
мiжoсoбистiсних взаємин, яка впливає на загальний настрій всього колективу та на
психологічний стан кожного члена групи» [8, с. 48].
Клімат з позитивною орієнтацією називається сприятливим або здоровим. Здоровий
психологічний клімат є одним з визначальних чинників успішного життя людини в усіх
сферах суспільних відносин, найважливішою умовою вдосконалення способу життя та
формування особистості. У здоровому психологічному кліматі люди готові спілкуватися між
собою, схильні до розуміння. За таких обставин створюється доброзичливе емоційне
середовище, яке забезпечує ефективне вирішення завдань.
Клімат з негативною орієнтацією називається несприятливим або нездоровим, а той,
орієнтація якого чітко не визначена, називається нейтральним.
Кожен з цих типів клімату має характеристики, як суб’єктивні (внутрішні), так і
об’єктивні (зовнішні) [9, с. 35]. Таким чином, сприятливий стиль управління
характеризується певними субʼєктивними рисами, що розкривають його внутрішню сутність:
довіру та високий попит членів колективу; доброзичливість та ділову критику; вільне
вираження думок при обговоренні питань, що стосуються всієї команди; відсутність тиску
керівника на підлеглих та визнання їхнього права приймати важливі рішення для колективу;
чуйність, але в той же час вимогливе ставлення керівника до кожного члена команди;
адекватна обізнаність усіх про основні завдання колективу та стан їх виконання, можливість
зайняти активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; створення в колективі
умов для активної професійної та творчої діяльності, самореалізації, самоствердження та
саморозвитку кожного працівника; задоволення роботою (її зміст, оплата праці, організація
праці) та належність до цього колективу; взаємодопомога членів команди в критичних
ситуаціях; відповідальність за стан справ у персоналі кожного члена; пристрасть до честі
колективу, бажання зробити сильний внесок у його подальший розвиток.
Стиль взаємодії колективу може і повинен бути результатом цілеспрямованої роботи
керівника та всього колективу. Т. Грабовська та О. Снісаренко зазначають, що педагогічний
клімат визначається низкою соціальних (соціально-економічні умови праці та життя членів
колективу; значення освіти в державній системі освіти та соціальний статус педагогічного
працівника), соціально-психологічних (підходи до управління навчальними закладами
державним управлінням та стиль управлінської діяльності керівника; особливості структури
педагогічного колективу та рівень його згуртованості) особистісних (психологічна
готовність завідувача до створення сприятливого стилю взаємодії у педагогічному колективі,
позитивна мотивація професійної діяльності його членів, система їх ціннісних орієнтацій,
ставлення до себе і колег, рівень конфліктності та здатність долати утруднення у взаєминах)
і педагогічних факторів (організація педагогічного процесу в системі освіти) [10, с. 3].
Показником сприятливого педагогічного клімату в педагогічному колективі є
ставлення його членів до себе та персоналу навчального закладу, до педагогічної діяльності
та системи освіти, до відносин управління та підпорядкування, до керівника закладу та
колег, до виконання професійних обов’язків [11, с. 239].
Одним із факторів, що сприяє стабілізації стосунків у сучасному колективі освітніх
закладів, є вміле управління: вміння знаходити спільну мову з підлеглими, цікавитись їхніми
проблемами, делегувати повноваження, об’єднувати навколо себе, створювати особливу
атмосферу задоволеності педагогічною роботою.
Таким чином, врахування особливостей впливу стилю управління керівника на
формування стилю взаємодії з підлеглими у навчальних закладах дозволяє виділити ознаки,
що визначають позитивний клімат у колективі, а саме: рівень плинності кадрів; позитивний
прогноз розвитку кожного працівника та установи в цілому; відсутність тиску керівника на
підлеглих; задоволення роботою та приналежність до групи.
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ОБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
Олександр Шевченко
студент 3 курсу факультету управління, адміністрування
та інформаційної діяльності
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Деревенчук К.О.
Ринкова інфраструктура – це комплекс галузей та сфер діяльності суб’єктів
господарювання, що здатні забезпечити необхідні умови для ефективного функціонування
економіки держави. Ринкова інфраструктура держави являє собою необхідне забезпечення (в
тому числі у вигляді конкретних обʼєктів і структур) для здійснення відтворювальних
процесів в економіці.
Відмітимо, що господарська діяльність складається з чотирьох основних етапів:
виробництво, розподіл, обмін і споживання. Для того, щоб економічні субʼєкти (держава,
громадяни, а також фінансові установи та організації) мали змогу безперешкодно, з
найменшими витратами взаємодіяти між собою на кожному із цих етапів, їх діяльність
повинна базуватися на певній структурі економіки, що буде для них основою. Ця базисна
структура і є інфраструктурою [2, с. 54].
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У випадку, якщо інфраструктура не розвинена, взаємодія, звичайно, здійснюється, але
вона досить складна та фінансово витратна. Витрати, що виникають з цієї причини, мають
цілком конкретне вираження та вимірюється в конкретних сумах. І кожен з нас прямо чи
опосередковано змушений оплачувати недосконалість інфраструктури, навіть не помічаючи
цього.
Доцільним буде розглянути це питання на прикладі. Тут слід зробити застереження,
що ряд підприємств, які беруть участь у створенні відповідної інфраструктури, відносяться
до тої чи іншої галузі, наприклад, компанії, що виробляють асфальт, відносяться до
будівельної галузі.
Ми розглянемо ринкову інфраструктуру держави через чотири основні блоки.
Отже, перший блок – це транспортна інфраструктура. Перше місце у блоці
транспортної інфраструктури посідають дороги, адже вони виступають інструментом
поліпшення транспортної доступності, а значить – розвитку ринків збуту для кожного
окремого підприємства, тобто за інших рівних умов це означає збільшення обсягів продажів
з усіма позитивними наслідками для підприємства і його співробітників.
Крім того, дороги виступають інструментом збільшення мобільності трудових
ресурсів. Зазвичай працівники готові працювати далі від місця проживання при наявності
можливості дістатися до місця роботи швидше. У компанії при цьому з’являється
можливість обирати співробітників не тільки серед «місцевих» жителів, але і з інших
регіонів.
Дороги обласного значення – це інструмент розвитку сільського господарства. Також
дуже важливим аспектом є якість дорожнього полотна. Тут присутня зворотна залежність
між кількістю поломок транспорту і якістю доріг. Дороги у поганому стані – це великі
витрати на ремонт транспорту. Звичайно, присутній і позитивний мікроекономічний ефект –
наявність великої кількості автомобільних сервісів, шиномонтажних майстерень тощо.
Крім того, стан доріг забезпечує імідж регіону та показник якості місцевого
державного управління. Інвестор буде обовʼязково враховувати цей фактор під час
прийняття рішення про внесення інвестицій [1, с. 91-92].
Також до транспортної інфраструктури слід віднести підприємства, які обслуговують
дороги (наприклад, створення зливової каналізації, своєчасний ремонт), а також такі обʼєкти,
як вокзали, мости, тунелі тощо.
Другий блок ринкової інфраструктури – це соціальна інфраструктура. До даного
блоку слід віднести навчальні заклади (у тому числі і дошкільні), медичні заклади, а також
бібліотеки, театри, музеї, заклади масового харчування, кінотеатри тощо. Крім того, до
об’єктів соціальної інфраструктури можна віднести і деякі магазини.
До об’єктів соціальної інфраструктури відносяться підприємства і організації, що
забезпечують нормальне функціонування і відновлення людського капіталу. З позиції
економіки ми являємо собою людський капітал, тобто ресурс, який бере участь в процесі
виробництва товарів і послуг.
Медичні заклади спеціалізуються на своєчасному лікуванні та профілактиці різних
захворювань, заклади освіти забезпечують підвищення професійного рівня працівників,
рівня кваліфікації, розвитку необхідних навичок і вмінь.
Діяльність таких закладів як бібліотеки, театри, музеї тощо забезпечує дозвілля
жителів та допомагає у вирішенні такої суспільної та загальнодержавної проблеми як
деградація людини. Така людина є нездатною до праці, тож ефективність праці значно
зменшується. Установи соціальної інфраструктури забезпечують розвиток людини, а не її
існування. Таким чином, об’єкти соціальної інфраструктури також забезпечують наявність
кваліфікованих кадрів на вітчизняних підприємствах [3, с. 112-113].
Третій блок – інженерна інфраструктура. Підприємства даного виду інфраструктури
забезпечують технічні умови існування суспільства. До них можна віднести
гідроелектростанції, теплоелектростанції, заклади комунального та водного господарства та
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інші. Технічні умови роботи підприємств є найважливішим фактором здійснення
інвестування.
Інженерна інфраструктура та рівень її розвиненості тісно пов'язані із такою галуззю як
будівництво. Регіон, де існують величезні труднощі не тільки з отриманням земельної
ділянки під будівництво, але і з підключенням комунікацій не є привабливим для інвесторазабудовника. Все це відображається на кінцевій вартості об’єкта, а також опосередковано
впливає на якість соціальної інфраструктури – забезпеченість житлом. При цьому потрібно
пам’ятати, що будівництво – це галузь, яка забезпечує високий рівень зайнятості на
підприємствах суміжних галузей. Тому від того, як організований процес розвитку
інженерної інфраструктури, підтримки її працездатності буде залежати загальний стан
національної економіки [1, с. 87-88].
Останній блок ринкової інфраструктури – інформаційна інфраструктура. До неї
відносяться різноманітні засоби масової інформації, такі як інтернет, телебачення, радіо,
друкована література. Підприємства даного блоку створюють і підтримують певний
інформаційний фон, полегшують і забезпечують доступ громадян до нової і необхідної
інформації. За рахунок нерозвиненості інформаційної інфраструктури та відсутності
альтернатив стає неможливим критично сприймати отримувану інформацію. В такому разі
суспільство стає керованішим та рухомішим чужими інтересами. Таке суспільство не в змозі
порівнювати і аналізувати інформацію [4, с. 161].
Розвиток інформаційної інфраструктури також забезпечує дистанційний розвиток
людини та надає можливість обмінюватися досвідом. Також сюди можна додати можливість
працювати дистанційно задля пошуку нових клієнтів з метою розширення ринків збуту.
Проаналізувавши представлену інформацію, можемо зробити висновок, що основна
кількість вітчизняних підприємств різних об’єктів інфраструктури формує позитивних ефект
на рівні держави та всього суспільства. При цьому з точки зору кожного окремого
підприємства доцільність наявності того чи іншого підприємства може ставитися під сумнів.
Ринкова інфраструктура є визначальним чинником забезпечення ефективного
розвитку економіки держави, загалом, та виробничої сфери зокрема. Від ступеня її розвитку
залежать інвестиційна привабливість регіонів, виробництв та ринкових суб’єктів, темпи
розвитку суспільного виробництва. Попри існуючу різноманітність підходів до розуміння
сутності ринкової інфраструктури та існування відповідних концепцій, виділення різних
рівнів ринкової інфраструктури, кожен з її елементів виконує свою функцію в системі
суспільного виробництва.
1. Єщенко П.С. (2005) Сучасна економіка: навч. посібник. Вища школа, 325 с.
2. Заблоцький Б.Ф. (2004) Перехідна економіка: Посібник. К.: Видавничий центр
«Академія». 512 с.
3. Зайцев Ю.К. (2006) Трансформаційна економіка: Навч. посібник для студ. ВНЗ. К.:
КНЕУ. 612 с.
4. Шелудько В.М. (2003) Фінансовий ринок: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп. К.:
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Впровадження інновації у будь-яку сферу діяльності є запорукою формування
конкурентоздатності у сучасних умовах господарювання. Не виключенням є і сфера освіти.
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Доречно зазначити, що в умовах всесвітнього карантину проблема впровадження інновацій
для виживання на ринку постає особливо гостро.
Звичайно, що інновації нізвідки не беруться і не виникають, вони є результатом
наукових пошуків, провідного досвіду знаних педагогів, викладачів і педагогічних
колективів.
У відповідності до законодавчої бази України: «інновації – новостворені (застосовані)
і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також
організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери»
[1]. Стосовно педагогічного процесу в професійній освіті інновація означає введення нового
в цілі, зміст, методи і форми навчання, організацію спільної діяльності викладачів і
здобувачів освіти [2]. Отже, впровадження дистанційного навчання можна розглядати як вид
інновацій в організації професійної освіти.
Термін «дистанційне навчання» трактується як організація навчального процесу, за
якої викладач розробляє навчальну програму та /або силабус, що головним чином передбачає
самостійне навчання здобувача освіти, яке здійснюється у супроводі викладача за допомогою
засобів ІКТ. Характерною ознакою такого середовища є те, що здобувач освіти в основному,
а інколи і повністю відсторонений від викладача в просторі або в часі, але в той же час,
здобувачі освіти і викладачі мають можливість комунікувати між собою за допомогою
засобів ІКТ. Дистанційне навчання дозволяє вчитися жителям регіонів, де відсутні інші
варіанти отримання професійної підготовки або здобування якісної вищої освіти, відсутні
освітні заклади відповідної фахової підготовки або викладачів необхідного рівня
компетентності. Тобто, можна стверджувати, що наразі дистанційну освіту доречно
розглядати не як «інновацію» яку б доцільно було би впровадити для підвищення
конкурентоздатності ЗВО, а як вимогу сьогодення без якої неможливо надати освітні
послуги відповідної якості.
Слід підкреслити, що базовими принципами дистанційного навчання вважається:
встановлення інтерактивного спілкування між тим, хто навчається і хто навчає без
забезпечення їх безпосередньої зустрічі та самостійне вивчення певного масиву знань і
формування програмних результатів навчання у відповідності до обраного курсу і його
силабусу при заданій інформаційній технології. Отже, виходячи із зазначених принципів
робимо висновок, що дистанційний навчальний курс не можна отримати, просто перевівши в
комп’ютерну форму навчальні матеріали традиційного очного вчення.
За таких умов, успішне створення і використання дистанційних навальних курсів
повинно розпочинатися з глибокого аналізу цілей навчання, дидактичних можливостей
інформаційних технологій, що забезпечують процес передачі навчальної інформації, вимог
до технологій дистанційного вчення з точки зору доцільності їх використання у ході
вивчення певних дисциплін, можливості забезпечення ідентифікації здобувача освіти,
об’єктивності оцінювання коректування критеріїв визначення рівня сформованості
програмних результатів навчання.
Вивчення здобутків вітчизняної і зарубіжної теорії і практики дистанційного
навчання дозволяє відзначити характерні ознаки, які властиві дистанційній освіті, що
розкривають особливості її впровадження та обумовлюють необхідність її застосування.
Науковці частіше за все визначають 12 таких характеристик:
- гнучкість (здобувачі освіти опановують навчальний матеріал у слушний для себе
час, в зручному місці і в зручному темпі. Кожен може вчитися стільки, скільки йому
особисто необхідно для засвоєння курсу дисципліни і формування необхідного рівня
програмних результатів у відповідності до вибраних дисциплін);
- модульність (кожний навчальний курс (дисципліна), що має бути засвоєний
здобувачем освіти повинен бути адекватним за змістом певної предметній області. Це
дозволяє з набору незалежних навчальних курсів формувати освітню програму і навчальний
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план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам та дозволяє формувати
індивідуальну траєкторію навчання здобувача освіти);
- паралельність (навчання може здійснюватися у поєднані з професійною діяльністю
людини, тобто « без відриву від виробництва»);
- дія на відстані (місце знаходження здобувачів освіти і викладачів не впливає на
ефективність освітнього процесу завдяки засобам ІКТ за умови їх якості та відповідності
навчальним курсам);
- асинхронність (передбачає, що здобувач освіти і викладач у процесі навчання
можуть працювати у різний час у відповідності до зручності та особистого розкладу);
- масовість (охват споживачів освітніх послуг) (кількість слухачів не обмежується,
а залучення значної кількості споживачів дає можливість установа збільшити прибутки
діяльності при незмінних витратах на організацію дистанційного навчання, тобто
використати «ефект економії на масштабах»);
- рентабельність (з боку освітньої установи характеризує комерційну ефективність
діяльності закладу освіти та випливає з попередньої характеристики можливості підвищення
розміру прибутку за рахунок збільшення обсягу надання освітніх послуг без здійснення
додаткових витрат, а з боку здобувача освіти отримати якісні освітні послуги з більш
низьким рівнем витрат, тобто скасовуються витрати на транспорт, проживання, тощо);
- викладач (до викладачів висуваються додаткові вимоги щодо рівня ІКТ
компетентності, освоєння технологій тьютерської діяльності, тощо);
- сучасні інформаційні технології (неможливість якісного надання освітньої послуги
без застосування новітніх інформаційних технологій та платформ, зокрема Moodle, Google
class Google meet, Zoom, тощо.
- соціальність та інклюзивність (забезпечує рівні можливості у доступі до освітніх
послуг людей різного соціального статусу, зокрема і людей з обмеженим фізичними
можливостями);
- інтернаціональність (забезпечує широкі можливості щодо академічної мобільності
здобувачів освіти та експорту імпорту освітніх послуг).
Розглянувши характерні риси дистанційного навчання та вивчивши досвід
вітчизняних і закордонних установ, що надають освітні послуги у дистанційному форматі
узагальнимо переваги та недоліки впровадження та використання дистанційної освіти у
закладах вищої освіти (табл. 1).
Отже, дистанційна форма навчання сприяє масовому поширенню освіти, роблячи
навчальні курси доступними в порівнянні з традиційною очною формою освіти. Проте
доводиться констатувати ряд труднощів і проблем з якими стикаються усі стейкхолдери
освітнього середовища: невисока якість дистанційного навчання, нестач матеріальних
ресурсів на придбання сучасних засобів ІКТ, не сформованість культури якості та
недостатній рівень усвідомлення важливості додержання академічної доброчесності, тощо.
Таблиця 1
Переваги недоліки використання дистанційної освіти у закладах вищої освіти
Переваги використання дистанційної
освіти
навчання в індивідуальному темпі – швидкість
навчання обирає людина, яка навчається у
залежності особистісних потреб і умов;
свобода і гнучкість – здобувач освіти може
обирати будь-який з багаточисельних курсів
навчання, а також самостійно планувати час,
місце і тривалість занять;
доступність та інклюзивність – незалежність
від географічного розташування, часового

Недоліки використання дистанційної
освіти
труднощі в ідентифікації здобувача освіти і
здійсненні об’єктивного контролю навчальних
досягнень студентів;
здобувачі освіти можуть відчувати нестачу
практичного
досвіду
та
недостатність
практичної спрямованості навчання;
необхідність
постійного
забезпечення
інформаційного зв’язку високої якості та

80

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
проміжку та інших обмежень людини, яка
навчається, дає можливість не обмежувати
особу в задоволенні освітніх потребах;
мобільність – ефективна реалізація зворотного
зв’язку між викладачем і здобувачем освіти є
однією з основних вимог і умовою успішності
процесу навчання;
технологічність – використання в освітньому
процесі новітніх досягнень інформаційних і
телекомунікаційних технологій;
економічність ‒ зменшення витрат фінансових
ресурсів та часу та можливість підвищити
прибутки;

відповідного програмного та комп’ютерного
забезпечення;
необхідність
наявності
цілого
ряду
індивідуально-психологічних умов, зокрема:
жорстка самодисципліна, а його результат
безпосередньо залежить від самостійності і
свідомості здобувача освіти;

Джерело [2; 3; 4]
Разом з тим, саме дистанційна освіта відкриває здобувачам освітніх послуг доступ до
нетрадиційних джерел інформації, підвищує ефективність самостійної роботи, дає
абсолютно нові можливості для творчості, отримання і закріплення різних професійних
навиків, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові форми і методи навчання із
застосуванням концептуального і математичного моделювання явищ і процесів.
1.
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV (Редакція
станом на 05.12.2012) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення:
07.05.2020).
2.
Водолад С. Н., Зайковская М. П., Ковалева Т. В., Савельева Г. В.
Дистанционное обучение в вузе URL: https://cyberleninka.ru/article/n/distantsionnoe-obucheniev-vuze (дата звернення: 07.05.2020).
3.
Дистанційна освіта: плюси та мінуси. Освітній портал. URL:
http://www.osvita.org.ua/distance/articles/18/ (дата звернення: 07.05.2020).
4.
Гуцол А.В. (2013) Дистанційне навчання як перспективна форма підготовки
фахівців сфери готельно-ресторанного бізнесу до професійної діяльності (на прикладі
викладання дисципліни «Інноваційні технології в готельному, ресторанному господарстві та
туризмі»). Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія:
Педагогічні
науки.
Частина
ІІІ.
№18
(277).
С.119-123.
URL:
https://tourlib.net/statti_ukr/gucol3.htm (дата звернення: 07.05.2020).

81

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
EXPRIMAREA RUDENIEI CONVENŢIONALE ÎN
LEXICUL DIALECTULUI DACOROMÂN
Вероніка Булгару
студентка 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – викл. Кісеолар П.Д.
Societăţile umane sunt structurate de relaţiile de rudenie şi alcătuite din grupuri de rude,
familia fiind unul dintre acestea, şi strâns legată de rudenie. Antropologia studiază relaţiile de
rudenie care structurează societatea în reţea de relaţii, iar sociologia studiază familia .
Rudenia spirituală sau religioasă este raportul de rudenie care se stabileşte între naş şi fin,
precum şi între consângenii direcţi ai celor doi, în urma săvârşirii Tainei Botezului sau a Tainei
Cununiei.
Actul asistării unei persoane la săvârşirea Tainei Sfântului Botez, în calitate de garant şi
mărturisitor al celui ce se botează, dă naştere unui raport de rudenie între această persoană (naş) şi
cel botezat (fin), precum şi între consângenii celor doi, care nu permite încheierea ulterioară a unei
căsătorii între aceştia. Prin urmare, rudenia spirituală ia naştere dintr-un botez valid prin
participarea liberă şi personală a naşului, fără vreo constrângere morală sau fizică, la actele ce ţin de
săvârşirea botezului, şi anume: ţinerea în braţe (dacă este un prunc) sau prezentarea spre a fi botezat
(dacă este adult), mărturisirea credinţei în locul acestuia (dacă este copil) şi garantarea educaţiei lui
religioase [2].
În societatea tradițională românească nășia s-a consituit „într-o instituție guvernată de reguli
precise, obligatorii pentru toate părțile contractante”.
Năşia defineşte sistemul alternativ de relaţii de rudenie creat de biserică, prin ritualul
botezului, dar şi al cununiei, cu importanţă variată în funcţie de societăţi, şi care sunt asimilate
rudeniei reale.
Termenii care delimitează acest tip de rudenie spirituală în întreg spațiul românesc, sunt:
naș/nănaș, nașă/nănașă, nășie, fin, fină (cu derivatele lor), cumătru, cumătră, cumetrie [6].
Termenii care desemnează tipuri de relaţii de rudenie prin alianţă sunt diverşi în română și
mulţi dintre aceştia fiind de origine latină.
Cele mai onorabile persoane la nuntă sunt mireasa cu mirele, dar și nunii sau „părinţii de
cununie”. A fi nănaşi de nuntă e o onoare și o cinste.
Rudenia convențională pe care o presupun noțiunile de naș/nașă se realizează prin
intermediul botezului, ritualul bisericesc consfințind o legătură între persoane la care
consangvinitatea lipsește. Verbul care desemnează ritualul primirii copilului prin credincioșii
bisericii, însoțit de atribuirea unui prenume, este a (se) boteza [1].
În dacoromână, forma moştenită nun s-a specializat pentru a desemna pe cel care asistă
tinerii căsătoriţi la cununie, iar forma derivată nunaş (naş) desemnează, în primul rând, pe cel care
asistă la botezul unui copil şi numai în al doilea rând pe cel care participă ca părinte spiritual la
cununia unei tinere perechi [1].
Prin naș, în opinia lui V. Scurtu, se subînțelege cel mai des persoana care asistă la botez
(ține copilul în brațe și botează) – naș de botez și mai rar cel care cunună pe cineva – naș de
cununie. Rudenia din nășie e considerată având un caracter conservativ. Deși S. Pușcariu susține că
rolul unui naș de botez este mai puțin important decât al nunașului / nănașului de cununie, ne
aliniem la opinia lui V. Scurtu, că acest fapt poate fi doar un caz izolat [5, p. 733-741].
Nașii de botez ai copilului, au un rol foarte important în viața copilului. Ei sunt părinții
spirituali ai copilului și au datoria de a-l învăța prima rugăciune, de a-i vorbi copilului despre
Dumnezeu și de a-i veghea bunăstarea. Este important ca legătura dintre nașii de botez și fini să fie
una strânsă.
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Nașii trebuie să își viziteze finii și să le ofere, pe lângă dragoste și grija necondiționată, dacă
au posibilitatea, lucruri pe care părinții nu i le pot oferi.
Termenul Naș este prezent în folclorul românesc, proverbele şi aforismele româneşti fiind o
dovadă a mentalității populației. Expresiile A fi nașul cuiva (a ști să potolească, să facă inofensiv pe
cineva; a-i veni cuiva de hac, a învăța pe cineva minte); A-și găsi nașul, a dat de nașul său (a da de
o persoană care știe să pună la punct (pe cineva), să strunească (pe cineva)). Tot nașul își are naș,
Orice naş îşi are naşul (fiecare găsește pe cineva care să-l pună la punct); Nașul botează, nașul
cutează; Nașa știe, nașa să vie (despre cel care nu se poate lipsi într-o împrejurare de cineva, care-i
cunoaște gândurile și tainele) demonstrează autoritatea naşului, modul acestuia de rezolvare a
problemelor în situaţii conflictuale, dificile, dar şi demonstrează, în acelaşi timp, că societatea
apreciază statutul nașului [4, p. 484].
Termenul fin / fină definește persoana botezată sau cununată în raport cu nașul / nașa. În
unele regiuni, cel ce botează, acela și cunună, prioritate fiind dată nașului băiatului [1].
Termenul de fin / fină înseamnă «persoană considerată în raport cu nașii săi (de botez sau de
cununie)». Cuvântul românesc fin se referă atât la copilul pecare îl botează naşul, cât şi la fiecare
dintre cei doi miri uniţi prin cununie.
Cumătru este termenul prin care se adresează părinții copilului botezat către nașul de botez
și invers, precum și în relațiile, la baza cărora a stat Cununia.
Privitor la termenii cumătru, cumătră în dacoromână se pare că aceştia continuă latinescul
commater. Potrivit specialiştilor, forma de masculin cumătru provine de la forma de feminin.
Termenii desemnează naşul şi naşa în relaţie cu părinţii copilului botezat. În română termenii
cumătru, cumătră sunt folosiţi de părinţi pentru a se adresa naşei sau naşului copilului lor (fie de
botez, fie de cununie) [1].
Deci, nasii sunt parintii spirituali ai unui cuplu, însă au o serie de îndatoriri foarte
importante. De asemenea, şi finii au obligatii şi îndatoriri pe care trebuie să le respecte pentru ca
tradiţia să fie îndeplinită [3].
În română există un număr surpinzător de mare de termeni de origine latină aparţinând
acestui câmp semantic, dar care au avut evoluţii atât convergente cât şi divergente, de conservare a
sensurilor de origine, de îmbogăţire semantică sau de dispariţie a anumitor sensuri.
1.
URL:https://www.academia.edu/37204222/C%C3%A2mpul_lexicalal_numelor_de_ru
denie_%C3%AEn_rom%C3%A2n%C4%83_%C8%99i_albanez%C4%83
2.
URL:
https://nomocanon.com/rudenia-spirituala-ca-impediment-la-primirea-taineicununiei/
3.
URL: https://www.andreiracuband.ro/indatorii-nasi-fini-nunta/
4.
G. Zane, (1998) Proverbele românilor, vol. IV, prefață de G. Dem. Teodorescu,
București, Socec, vol. 4.
5.
Elena-Camelia Zăbavă, (2013) Universul înrudirii reflectat în antroponimie, în
Numele şi numirea. Actele Conferinţei Internaţionale de Onomastică «Numele şi numirea». Ediţia a
II-a: Onomastica în spaţiul public actual, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut,.
6.
URL: http://www.utgjiu.ro/revista/lit/pdf/2011-03/7_ALINA_BURSUC.pdf
7.
URL: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A6329/pdf
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ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИПУЩЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Іванна Ганган
студентка 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.
Категорія припущення є однією з найбільш універсальних і поширених у мові та
мовленні, оскільки в значної частини мовних одиниць семантика можливості чи
неможливості здійснення певної дії наявна більшою чи меншою мірою. Категорія
припущення часто формується на основі контексту. Різні граматичні категорії враховують
допустовий компонент в структурно-граматичному значенні мовних одиниць, що допомагає
виражати їхнє основне значення, або ґрунтуються на ньому.
Важливо визначити специфіку вираження функціонально-семантичного поля
припущення в сучасній німецькій мові.
Звернувшись до проблеми припущення, можна зіткнутися з фактом відсутності в
лінгвістичній літературі чіткої і вичерпної за своєю повнотою визначення поняття
«припущення», хоча вивчення найрізноманітніших аспектів цієї проблеми присвячено
чимало робіт (провідними дослідниками в даній області – Є. В. Гулига та М. Д. Натанзон).
Слід перелічити кілька визначень:
Припущення є сенсом, заснованим на знаннях мовця про об'єктивну дійсність та і
його думці про розглянутий факт кваліфікованого події [2].
Припущення – субʼєктивна оцінка реальності висловлюваного з боку мовця,
заснована на тому, наскільки він обізнаний про даний стан речей. Якщо мовець недостатньо
обізнаний про даний факт (або ж не хоче нічого категорично стверджувати), він повідомляє
про нього як про щось більш-менш ймовірне [3].
Мовні засоби вираження сенсу «припущення» представляють функціональносемантичне поле з ядерно-периферійним членуванням, що включає в себе різні лексикограматичні одиниці [4].
Значення «припущення» рідко проявляється в чистому неускладненому вигляді.
Спільним є те, що «припущення» входить в коло ірреальності, за допомогою якого
мовець прагне відобразити своє бачення дійсності. Подібне сприйняття подій характерне для
носіїв німецької мови, є фрагментом німецької концептуальної картини світу.
Порівнюючи лексико-синтаксичні властивості дієслів німецької мови з українськими
дієсловами, ми можемо виявити, що думки і припущення в епістемічному значенні є
різними. За основу береться визначення істинно – помилкове, на основі якого і будується
думка, а в якості характеристики припущення використовуються різні ступені впевненості,
від сумніву і до достовірності, переконаності.
У нашому розумінні будь-який мовний (лінгвістичний) концепт – це множинність
вербалізованих і невербалізованих смислів, заснована на множинності денотатів (різних
властивостей феномена дійсності).
Е. Е. Разлогова, грунтуючись на фрегевському розумінні денотата речення як
істиннісного значення, для опису висловлювань з модальними одиницями пропонує
використовувати логіку покладання [5]. Як вважає автор, в системі знань мовця може бути
три основних типи суджень: істинні, помилкові і невизначені, тобто такі, щодо яких мовець
не знає,істинні вони чи хибні.
Відповідно до цього Е. Е. Разлогова виділяє три когнітивні стани індивіда: Істину,
Брехню і Невизначеність.
Справжні або помилкові з точки зору знань мовця висловлювання можуть бути як
модальними, так і немодальними. Прикладами немодального висловлювань цього рівня з
денотатом «Істина» можуть служити висловлювання, типу Крит – острів; паління шкідливе
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для здоровʼя; двічі два – чотири і т. п., а прикладами немодального висловлювання з
денотатом «Брехня»: Крит знаходиться в Африці; курити корисно; двічі по два – пʼять.
Приклади модальних висловлювань, що відносяться до рівня знання:
(1) Lesen und Schreiben nehmen unweigerlich eine ethische Dimension an. «Читання та
письмо неминуче набувають етичного виміру».
Денотат: Істина
(2) Zumindest haben Sie vielleicht eine andere Arbeit gefunden!«Принаймні, ви, можливо,
знайшли іншу роботу!»
Денотат: Брехня
Висловлювання (2) не є оцінним, а висловлює прагнення мовця справити вплив на
слухача. Ужите в ньому в умовному способі модальне дієслово висловлює докір: мовець
незадоволений, що співрозмовник не знайшов іншу роботу. Е. Е. Разлогова подібні
висловлювання відносить до висловлювань з когнітивно-емоційним денотатом, в яких
когнітивний стан мовця доповнюється емоційним.
Так, в розглянутому прикладі когнітивний стан «Брехня» супроводжується емоційним
станом «Невдоволення».
Висловлювання (1) є оцінним, однак кваліфікує пропозицію в плані істинності /
хибності, а не в плані достовірності / недостовірності. Ми вважаємо, що висловлювання з
денотатами «Істина» і «Брехня», тобто ті, що належать до рівня знання, будучи модальними,
не є епістемічними. Ми спираємося на думку Дж. Лайонза, який уважає,що з епістемічною
оцінкою ми маємо справу лише в тому випадку, коли мовець усвідомлює, що «свідчення, за
наявними документами, – його епістемічні гарантії або епістемічні підстави його
затвердження – не такі хороші, як могли б бути, і що його зобовʼязання має не абсолютний, а
попередній, пробний або умовний характер» [1, с. 347].
Як вважає М.В. Нікітін, оцінні судження «лежать в області, що є проміжною між
сумнівом і переконанням, між припущенням і встановленим знанням, між вірою і доказом»,
тому можна зробити висновок, що денотат епістемічних висловлювань не може належати до
рівня «знання», а відноситься до рівнів когнітивних станів «впевненість» і «невпевненість»,
якщо використовувати термінологію Е.Е. Разлогової.
Сенсом епістемічного висловлювання ми слідом за Г. Фреге вважаємо виражене
висловом судження. Однак ми вважаємо, що в разі епістемічних висловлювань крім
конкретного змісту висловлення, можна говорити про його узагальнений оцінний сенс.
Зауважимо, що висловлювання з різними денотатами можуть мати однаковий узагальнений
оцінний зміст. Це характерно для висловлювань рівня «впевненість». Так, характеризовані
неповною визначеністю знань мовця висловлювання Sie waren definitiv da і Er kann es nicht
getan haben («Вони точно були там - Він не міг цього зробити»)мають різні денотати:
(3) Sie waren definitiv da. «Вони точно були там»
Денотат: Квазі істина
(4) Er kann es nicht getan haben. «Він не міг цього зробити.»
Денотат: Квазі брехня
Однак висловлювання (3) і (4) мають однаковий узагальнений оцінний зміст –
«упевненість мовця», хоча перший являє собою впевненість мовця в достовірності ситуації, а
друге – впевненість в недостовірності.
Оскільки в якості денотатів висловлювань виступають когнітивні стани мовця, набір
денотатів, запропонований Е. Е. Разлоговою, теоретично може бути доповнений. Так, до
когнітивних станів рівня «впевненість» можна додати таку впевненість, яка базується не на
знаннях, а на сліпій вірі мовця в істинність ситуації:
(5) Ich weiß nicht warum, aber ich bin sicher, dass er mich liebt. «Не знаю чому, але я
впевнений, що він мене любить». Денотат: Сліпа віра
Висловлювання (5) так само, які висловлювання (3) і (4), має узагальнений оцінний
зміст «впевненість».
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Висловлювання Sie könnten ihn gesehen haben і Er kann kaum so spät gekommen sein
(«Ви, можливо, бачили його – Він навряд чи прийшов так пізно») характеризуються
невизначеністю впевненості мовця і відносяться до розряду «невпевненість»:
(6) Sie könnten ihn gesehen haben. «Ви могли його бачити».
Денотат: Швидше істина
(7) Er kann kaum so spät gekommen sein. «Він навряд чи прийшов так пізно»
Денотат: Швидше брехня
Найбільш «розгалужену» семантичну структуру має дієслово denken, що має 10
лексико-семантичних варіантів, з яких тільки три висловлюють епістемічні значення, тобто
значення думки, припущення, наприклад, eine bestimmte Idee oder Meinung zu etw / jdm haben;
glaube etw.(«мати конкретне уявлення чи думку щодо чогось або когось; вірити чомунебудь»). Це так звані слабкі епістемічні значення, тобто значення, що виражають думку,
повʼязану з припущенням.
Семантична структура дієслова glauben включає пʼять видів, з яких три є
епістемічними. Всі вони висловлюють сильні епістемічні значення, тобто значення віри,
переконаності в істинності того, що говориться, і лише в рідкісних випадках епістемічні
значення дієслова glauben можна порівнювати з аналогічним значенням дієслова denken.
У лексико-семантичній структурі дієслова soll, що включає три лексико-семантичні
варіанти, тільки перше значення висловлює думку, припущення, тобто слабке епістемічне
значення з невисоким ступенем достовірності.
Валентнісний аналіз епістемічних дієслів показав, що типовою моделлю
сполучуваності для них є модель VS (дієслово + підрядне речення), в якій вживаються всі без
винятку епістемічні дієслова:
Aber ich denke, dass das Wasser jetzt wieder drin ist. Aber er glaubte nicht, dass Maria nur
durch die Umstände gemacht worden war. Ich denke, dass ich nicht besonders gut schmerzen kann.
«Але я думаю, вода вже повернулася. Але він не думав, що Марію створюють лише
обставини. Я не думаю, що я можу занадто сильно нашкодити.» Підрядне речення
включається до складу складнопідрядного речення за допомогою сполучника dass.
Можна навести приклади, в яких головне речення, що містить епістемічне дієслово, і
підрядне зʼєднані безсполучниковим звʼязком: Ich glaube nicht, dass du trinken kannst. Ich
nehme an, alle Verbündeten sind so. Ich denke er hat recht. «Я не думаю, що ти можеш пити. Я
припускаю, що всі союзники такі. Я думаю, він має рацію.»
Отже припущення – це субʼєктивна оцінка реальності висловлюваного з боку мовця,
заснована на тому, наскільки він обізнаний про даний стан речей. Якщо мовець не достатньо
обізнаний про даний факт (або ж не хоче нічого категорично стверджувати), він повідомляє
про нього як про щось більш-менш ймовірне.
Дослідивши засоби вираження припущення у німецький мові, можемо з упевненістю
стверджувати, що частіше за інші вживаються модальні дієслова у субʼєктивному значенні.
1. Беркетова З.В. (1984) Иерархические и параллельные связи мотивационных полей
современного немецкого языка. Вопросы языкознания. № 4. С. 131-139.
2. Гуревич А.Я. (1972) Категории средневековой культуры. М.: Искусство. 318 c.
3. Дешериева Т.И. (1975) Лингвистический аспект категории времени в его
отношении к физическому и философскому аспектам. Вопросы языкознания. № 2. С. 111117.
4. Джанаев Т. А. (2002) Категория модальности английского и аварского языка
(модальность, залоговость). Махачкала. 130 c.
5. Разлогова Е. Э. (2005) Логико-когнитивные и стилистические аспекты семантики
модальных слов : дис. ... д-ра филол. наук. М. 294 с.
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Інтуїція — первинна сила.
У цій глибині, за останньою межею,
куди не здатен добратися аналіз, все бере свій початок.
Ральф Уолдо Емерсон

Інтуїція в психології розглядалася з різних методологічних підходів. Для вітчизняної
психології характерний підхід до розгляду інтуїції як мислення і творчості. Інтерес до
проблеми інтуїції проявлявся в роботах зарубіжних психологів, наприклад К.Г. Юнга. Слід
підкреслити, що нині, як вдало відзначили В.Р. Ірина та А.А. Новиков (1978), в недавньому
минулому точка зору більшості вчених тяготіла до уявлення про інтуїцію, овіяної духом
містицизму, ірраціоналізму, і ґрунтувалася на ідеалістичних інтуїтивістських теоріях. В
даний час в психології спостерігається тенденція співвідношення поняття «інтуїції» з
іншими поняттями, наприклад такими, як «інсайт» або «емоції». Також спостерігається
тенденція виділення інтуїції з різноманіття неусвідомлюваних процесів. Аналіз
гносеологічних компонентів інтуїції передбачає виділення її механізмів, структури
інтуїтивного акту, також взаємозвʼязку інтуїції з іншими формами пізнання.
Основними особливостями інтуїтивного процесу, які виділяються рядом авторів є
його неусвідомлюваність і швидкість протікання на операційно-смисловому рівні і
проявляється в евристичній функції інтелектуальних емоцій; раптовість знаходження
принципу рішення. Інтуїція зв'язується з процесами прогнозування і поняттям «немиттєвий
інсайт».
Інтуїція дуже різноманітна за формами проявів. І це знаходить відображення у
визначеннях інтуїції. Так інтуїція розуміється як здатність, властивість особистості; знання –
як результат інтуїтивного процесу; метод – як спосіб протікання інтуїтивного процесу з
метою отримання інтуїтивного вирішення проблеми. У філософській енциклопедії поняття
«інтуїція» трактується як «сполучна ланка між несвідомим і свідомістю, той момент у
взаємодії суб'єкта і об'єкта, який хоч сам і не усвідомлюється, призводить до переходу тих чи
інших елементів з області несвідомого психічного в область свідомості». У психологічному
словнику представлено наступне визначення: «Інтуїція (англ intuition, лат. Intueri – пильно,
уважно дивитися) – розумовий процес, що складається в знаходженні рішення задачі на
основі орієнтирів пошуку, не пов'язаних логічно чи недостатніх для отримання логічного
висновку». Загальним в наявних визначеннях інтуїції є констатація факту невизначеності
інтуїтивного знання логічним шляхом і визнання факту неусвідомленного процесу
отримання інтуїтивного знання.
Філософи визначають інтуїцію як безпосереднє, без обгрунтування доказами
розуміння, розсуд (від лат. Intueri – пильно, уважно дивитися) істини.
Важливе місце у вченні про інтуїцію займає інтуїтивізм А. Бергсона. Філософ
критикує інтелектуальні засоби і форми пізнання, а також протиставляє інтуїцію інтелекту.
А. Бергсон прагнув довести, що знання, на яке здатний інтелект, не може бути знанням
істинним. Він вважав, що пізнання сутності досягається не за допомогою інтелекту, а
завдяки неінтелектуальної інтуїції. Інтелект і інтуїція, в поданні філософа, є два роди знань,
які розвиваються паралельно. Свідомість А. Бергсон роздвоює на інтуїцію і інтелект.
Інтуїцію він підносить над інтелектом. Тільки інтуїція в стані, за А. Бергсоном,
безпосередньо осягнути реальність, без допомоги аналізу і символів. Абсолютна, як
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підкреслює Бергсон, може бути дано тільки в інтуїції, тоді як все інше відкривається в
аналізі. У своїй філософії вчений ототожнює інтуїцію з інстинктом. Однак пізніше вчений
пише, що інтелект і інтуїція взаємно обумовлюють і доповнюють один одного. Джерело обох
– досвід. А. Бергсон виходить на спільність інтелекту та інтуїції, підкреслюючи звʼязок між
ними і навіть неминучість для інтуїції прояви в інтелектуальній формі.
Залежно від сфери застосування розрізняють інтуїцію в повсякденному житті, в науці,
філософії, мистецтві (художня інтуїція), у винахідницькій діяльності (технічна інтуїція),
професійну інтуїцію (лікарів, слідчих, педагогів і ін.).
Інтуїтивний творчий акт передбачає стиснення в часі, згортання і перехід в
підсвідомість деяких алгоритмів. Тут є щось спільне з закономірностями внутрішнього
мовлення, де думка виражається скорочено. Логіка інтуїції схожа структурно на
алгоритмічне свідоме мислення. Точно так всі форми інтуїтивної чуттєвості зберігають
структурну схожість з формами свідомості.
Описуючи якості інтуїції, сучасні західні психологи (Claxton G., Bastick T., Agor W.H.)
вказують на наступне: 1) інтуїція має відміну від аналітичного, логічного способу пізнання;
2) виникнення інтуїції є неусвідомлений процес; 3) в інтуїції присутній афективний аспект;
4) інтуїція проявляється в міфі, передчутті; 5) інтуїція має зв'язок з накопиченим досвідом, як
усвідомленим, так і неусвідомленим.
Розглядаючи інтуїцію як розум, М. Бунге в монографії «Інтуїція і наука» підкреслює,
що інтуїція, по суті, являє собою прискорений умовивід, що виявляється в стрімкому
переході від одних умовиводів до інших за відсутності проміжних ланок. Також інтуїція як
розум, на його думку, проявляється в здатності до синтезу або формуванню узагальненого
сприйняття, як здатності поєднувати розрізнені елементи в єдиному гармонійному цілому.
М. Бунге, виділяючи когнітивну складову інтуїції, зазначає, що здоровий глузд, або логічна
інтуїція, як судження грунтується на повсякденному знанні і не схильне спиратися на
спеціальні методи, обмежені пройденими етапами наукового пізнання
Джерелами інтуїції є (Мазманян М. А., 1960):
а) мимовільна памʼять – мимовільне закріплення неусвідомлених нами при
сприйнятих вражень;
б) данні довільного запам'ятовування, які ми вирішили грунтовно забути;
в) звички і традиції, вплив яких на життя і свідомість людей велике;
г) наслідування.
Інтуїція – це здатність приходити до інтелектуального результату несвідомо, на основі
появи субʼєктивного відчуття« безумовної правильності »певного рішення (по формулі« Я не
знаю чому, але я впевнений, що ... »), – вважає М.А. Холодна. Аналогічну точку зору
висловлює Г. Клекстон, підкреслюючи, що інтуїція – «це знання, яке оточене ореолом «
правильності », але не має артикульованих причин своєї появи».
На думку К.Г. Юнга, інтуїцію слід розглядати як одну з функцій психіки поряд з
відчуттями, почуттями і мисленням. У концепції К.Г. Юнга визначено, що інтуїція в
структурі психіки особистості необхідна для відтворення реальності, яку людина не в змозі
ні відчути, ні помислити, ні відчути. Концепція базується на «колективно-несвідомому», на
основі чого К.Г. Юнг розробляє поняття «колективна інтуїція».
У роботах сучасних дослідників набув поширення цей термін. Наприклад, в
дослідженні А.К. Макарової сформульовано твердження, що «як і на зорі людства, зараз
міфи і міфологія виконують функцію соціально-психологічної компенсації, яка в періоди
соціальних криз починає діяти на рівні колективної інтуїції, помʼякшуючи вплив катастроф і
ломку звичного соціопсихологічного укладу»
Інтуїція є компонентом творчого мислення і проявляється головним чином у стані
натхнення.
Натхнення – це творчий злет, приплив творчої наснаги, творчих переживань. Воно
відображується в емоційному підйомі, в підвищенній активності людини, усвідомленні
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легкості творчості. Натхнення активізує творчу уяву, фантазію, тому що в свідомості легко
виникають численні яскраві образи, думки, асоціації. Натхнення може перетворюватися в
екстаз у мить кульмінації творчого процесу – осяяння (інсайт), відкриття. Успішним
завершенням творчого процесу може бути виникнення позитивних емоцій: задоволення,
радощі, захоплення..
Тому, чим багатша емоційна пам’ять художника, чим сильніше він переживає події,
що відбуваються навколо нього, тим багатші художні образи, породжені ним. Різним
художникам притаманна індивідуальна колористична палітра сприйняття, свої образи, тому
одну й ту ж саму тему кожний із них трактує по-своєму. Будь який предмет, стан природи,
звук, слово, аромат викликають неповторні колірні асоціації. Тому мистецтво глибоко
індивідуальне. Кожний твір − це суб’єктивний світ переживань художника. Через колір він
доносить до нас певні образи. Колірні образи народжують слова, музичні твори, віршовані
форми.
Таким чином, розгляд точок зору на проблему інтуїції дозволяє прийти до висновку
про те, що традиційно виділяються два види інтуїції, інтелектуальна і чуттєва. А також
відзначається і наявність таких видів інтуїції, як містична, раціональна, емпірична, емоційна,
творча, ейдетична, інтуїція-здогадка, інтуїція-судження, – все підходи об'єднуються тим, що
характеризуються неусвідомленість, раптовістю виникнення нової ідеї. Узагальнюючи різні
погляди на інтуїцію, можна зробити висновки, що ознаками інтуїтивних процесів є
довільність, непередбачуваність, моментальність, неусвідомленість, ірраціональність,
автономність, синергічність.
1. Єрмолаєва-Томіна Л. Б. (2003) Психологія художньої творчості: навчальний
посібник для вузів. М.: Академічний Проект. 304 с.
2. Губенко О.В. (1999) Феномен інтуїції та інтелектуальна творчість. Практична
психологія та соціальна робота. № 7. С. 10-14
3. Степаносова О.В. (2003) Сучасні уявлення про інтуїцію. Питання психології. № 4. С.
133-143.
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В процесі модернізації шкільної освіти головною метою навчання англійської мови є
формування англомовної комунікативної компетенції. Тому, постає питання щодо організації
навчального процесу що базується на інтерактивний компетентнісний підхід.
Компетентісний підхід в профільній освіті пов’язаний з особистісно-орієнтованим і
діяльнісним підходами до навчання, оскільки базується на особистості учня й може бути
реалізованим і перевіреним тільки в процесі виконання учнем певного комплексу дій.
Сучасні дослідники, педагоги, такі як: О. Пометун, Л. Пироженко, І Луцик,
Н. Баграмова, О. Леонтьєв впевнені, що знання і використання інтерактивного навчання – це
успішний розвиток комунікативної компетенції учнів. Отже, інтерактивне навчання збільшує
працездатність в кілька разів, покращує результативність процесу навчання, розвиває
самостійність учнів. Тому необхідно мотивувати учнів до активної діяльності [4, с. 136].
«Інтерактивність» означає здатність взаємодіяти або перебувати в режимі діалогу
(вчителі та учнів, дітей один з одним і т.ін.)
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Інтерактивна діяльність на уроках передбачає організацію і розвиток діалогового
спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного вирішення загальних, але
значимих для кожного учасника завдань.
Так, вітчизняний мовознавець, І. Луцик визначає поняття «інтерактивне навчання» як
таку організацію навчального процесу, що має проблемно-пошукову природу, здійснюється
за допомогою засобів комунікації й базується на спільній діяльності між учасниками
навчального процесу [3, с. 20].
На думку О. Пометун – «інтерактивне навчання» полягає в тому, що навчальний
процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії учасників освітнього
процесу [5, с. 55].
Враховуючи вищесказане, можна відзначити, що мета інтерактивного навчання – це
створити комфортні умови для навчання, при яких здобувачі середньої освіти відчувають
успішність та їх інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес має бути
організований таким чином, щоб майже всі здобувачі середньої освіти були залученими в
процес пізнання та розуміли і аналізували власні вміння й знання.
В ході діалогового навчання (а саме це і передбачає інтерактивне навчання) здобувачі
середньої освіти вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми за допомогою
аналізу обставин і відповідної інформації, зважувати альтернативні думки, приймати певні
рішення, брати участь в дискусіях, взаємодіяти один з одним.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій,
використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та
відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і умінь у тих, хто
навчається, вихованню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.
Досвід сьогодення переконливо засвідчує, що інтерактивні прийоми сприяють
інтенсифікації та оптимізації навчального процесу.
Інтерактивні прийоми допомагають здобувачам середньої освіти:
 аналізувати інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу й тому
оволодівати знаннями більш ефективними;
 навчитися формулювати власну думку, правильно її висловлювати, доводити власну
точку зору, аргументувати й дискутувати;
 навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
 моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний досвід через включення в ці
життєві ситуації і їх переживання;
 вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце, уникати
конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути діалогу;
 знаходити спільне розв’язання проблеми та ін..
У сучасній практиці викладання англійської мови ефективно починають
застосовувати різні прийоми інтерактивного навчання, які сприяють залученню здобувачів
середньої освіти профільної школи в інтерактивну діяльність на уроках.
До інтерактивних прийомів, які вчителю доцільно застосовувати під час навчання
англійської мови у профільній школі, можна віднести:
- «мозковий штурм» – метод опитування, що використовується для розв’язання кількох
рішень з певної проблеми. Мета цього прийому полягає у тому, щоб зібрати якомога
більше думок щодо проблеми від усіх учасників протягом обмеженого періоду часу.
Це дає можливість здобувачам середньої освіти проявити творчість та вільно
висловлювати власної думки. При одному з варіантів організації даної роботи на
уроці англійської мови, клас поділяється на дві групи. Перша група висуває ідеї та
припущення – створюючи банк ідей. Друга група займається аналізом. Відповідно,
групи працюють по черзі.
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«круглий стіл» (дискусія, дебати) – це груповий вид роботи, який передбачає
колективне обговорення учнями проблеми, пропозицій, тобто пошук певного
рішення.
- «ділові ігри» (в тому числі рольові, імітаційні). У діловій грі навчання учасників
відбувається в процесі спільної діяльності. Основна мета гри - формування та
розвиток мовних навичок і умінь школярів у різних мовних ситуаціях. Рольова гра
допомагає спілкуванню, сприяє передачі набутого досвіду, здобуттю нових знань,
правильному оціненню вчинків. У рольових іграх виховуються свідома дисципліна,
працьовитість, взаємодопомога, активність, самостійність, готовність включатися в
різні види діяльності, проявити ініціативу, знайти оптимальне рішення в різних
ситуаціях.
- «акваріум» – один з різновидів ділової гри, що нагадує реаліті-шоу. При цьому задану
ситуацію обігрують 2-3 учасника гри. Решта учасників гри спостерігають і аналізує
дії гравців та запропоновані ними варіанти вирішення проблеми. Конкретне завдання
вчитель може визначити для кожного окремого спостерігача, враховуючи
індивідуальні особливості характеру і мети навчання. Цей прийом є ефективний для
розвитку умінь спілкування в малій групі, вдосконаленню вмінь аргументувати
власну думку, але може бути запропонований тільки за умови, якщо учні вже
володіють уміннями групової роботи.
- метод «Інтервʼю» – термін «інтервʼю» походить від англійського interview – бесіда.
За змістом інтерв’ю поділяється на групи: документальні інтервʼю, інтервʼю думок та
інтервʼю «прес-конференція». Субʼєктом інтервʼю може виступати як вчитель, так і
здобувачі середньої освіти, які підготували інформацію. Головною перевагою методу
інтервʼю – його комунікативна спрямованість: діти вчаться спілкуватися,
співпрацювати, реалізовувати певні мовні дії, ставити запитання, з'ясовувати деталі,
що робить спілкування дійсно ефективним і результативним.
- метод «ПРЕС» – навчає здобувачів середньої освіти профільної школи виробляти й
формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і
стислій формі, а також переконувати інших учасників.
- метод «Асоціативний кущ» полягає у тому, що за допомогою виразів здобувачі
середньої освіти висловлюють свої думки за темою і будують все це у формі куща. Таким
чином, будова асоціативного куща розвиває логічне мислення, уяву та пам’ять.
- метод «Проектів» на уроках англійської мови сприяє розвитку розвитку гармонійної
особистості учнів, пошуку нестандартних і оригінальних рішень та здатності залучити й
зацікавити обраною темою оточуючих.
- «велике коло». Слухачі сидять по колу і по черзі за власним бажанням висловлюються з
приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель
може взяти слово після обговорення.
- «мікрофон» це різновид великого кола. Слухачі швидко по черзі висловлюються з
приводу проблеми, передаючи один одному уявний «мікрофон» [6, с. 55]
Отже, проаналізувавши вищезгадані інтерактивні прийоми навчання, які
застосовуються в процесі навчання англійської мови здобувачів середньої освіти профільної
школи, можна зробити висновок, що вони дають можливість виявляти проблеми, збирати й
аналізувати інформацію, знаходити альтернативні рішення й обирати найбільш оптимальні
шляхи розв’язання завдань у процесі як індивідуальної, так і групової роботи. Вищезгадані
прийоми характеризуються високою результативністю засвоєння матеріалу з англійської
мови.
Таким чином, сучасні інтерактивні прийоми навчання – це ефективні можливості, які
допомагають активізувати пізнавальну і творчу активність здобувачів середньої освіти
профільної школи та підвищити результативність на уроках. Високі результати виконаної
роботи в більшості випадків мотивують на подальше вивчення мовного матеріалу з
-
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англійської мови. Це призводить до високого рівня комунікативної компетенції учнів, що є
ключовою в навчанні англійської мови в закладах загальної середньої освіти.
1. Верютина А.Б. (2015) Методы повышения мотивации обучающихся к изучению
иностранного языка. Иностранные языки в школе. №10. С. 26-29.
2. Ковальова О. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. (2016) Використання
інтерактивних методів навчання URL: http://www.refs.in.ua/m-kochubej-o-a-vikoristannyainteraktivnih-metodiv-navchannya.html.
3. Луцик І. Г. (2016) Дидактичні умови інтерактивного навчання предметів
суспільно-гуманітарного циклу в педагогічних коледжах: автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання». Кривий Ріг. 20 с.
4. Пантелеймонова-Плакса І.А. (2015) Ефективність використання інтерактивних
та проектних технологій на уроках англійської мови. Англійська мова та література. №24. С.
17-23.
5. Пометун О. І. (2015) Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод. посібн. К.: Видавництво А.С.К. 136 с.
6. Пометун О. І., Пироженко Л. В. (2003) Сучасний урок. Інтерактивні технології
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КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ДИСКУСІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Дарія Іордан
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Науковий керівник – викл. Кулинич Г.В.
Навчальна дискусія – наближений до реального спілкування, а тому й найкращий
метод для ґрунтовного, вмотивованого і якісного засвоєння учнями навчального матеріалу.
Це засвідчують укладачі чималої кількості підручників з методики викладання іноземних
мов (наприклад, Л.С. Панова, І.Ф. Андрійко, С.В Тезікова «Методика навчання іноземних
мов у загальноосвітніх навчальних закладах») [4; 168-170]. Беручи участь в дискусії, учні
відходять від заздалегідь завченого, починаючи висловлювати власні міркування. Проте
треба пам’ятати, що вони можуть відчувати брак певних мовних засобів, тому важливо
правильно організувати дискусію: обрати цікаву проблемну тему для обговорення, завчасно
ознайомити з нею учнів, ввести необхідну лексику тощо. Одним із найважливіших кроків є
знайомство учнів з розмаїттям комунікативних тактик ведення дискусії. Тобто із тим
арсеналом засобів правильного висловлення власної думки, її аргументування, погодження
або заперечення чужих ідей, виявлення сумніву, напівзгоди або повної впевненості в
сказаному і т. ін.
В «Етимологічному словнику української мови» (2006 р.) зазначається, що
етимологічно слово «тактика» походить від грецького прикметника «розставлений,
вишикуваний» і дієслова «ставлю, розставляю, шикую» [2, 506]. Тобто за походженням це
також військовий термін, що позначає мистецтво шикування військ. У широкому смислі,
слово може бути вжитим у трьох значеннях: 1) як складова частина воєнного мистецтва; 2)
як засоби, методи, що забезпечують стратегічний успіх; і в переносному – 3) як прийоми,
засоби досягнення будь-якої мети, тобто як лінія поведінки кого-небудь. В вузькому – як
мовна реалізація стратегії через клішовані висловлювання, тобто як мовленнєві моделі.
Так, в своїй роботі «Логика» (2000 р.) О.А. Солодухін визначає комунікативну
тактику діалогу як систему оперативних методів, прийомів і засобів, які використовуються в
процесі розгляду проблеми і направлені на успішну реалізацію поставлених стратегічних
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цілей кожним із учасників бесіди [5, 285]. На формування тактики обговорення впливає
обрана стратегія. Порушення відповідності тактичних засобів ведення дискусії її
стратегічним цілям призводить до деформації спілкування, етичної некоректності, а іноді і
до провалу в спорі.
Так само, як і О.А. Солодухін, російський лінгвіст В.І. Максімов в підручнику
«Русский язык и культура речи» (2001 р.) витлумачує тактику спілкування як сукупність
прийомів ведення розмови, лінію поведінки на певній стадії в межах окремої бесіди і як ряд
стійких мовних зворотів, які дозволяють співрозмовникам управляти ходом бесіди на етапі
обговорення проблеми і прийняття рішення [3, 25].
Тактика ведення дискусії – це також «підбір і використання в спорі певної сукупності
логічних і психологічних прийомів» [13; 68]. Наприклад, якщо ви спростували думку свого
супротивника, то це ще не означає, що ваша власна думка правильна: вона має бути
обґрунтована. Очевидно, що на різних етапах спору використовують і різні тактичні
прийоми. Їх характер залежить від багатьох чинників: змісту суперечки, складу її учасників,
розумових і психологічних особливостей сторін дискусії тощо.
В якості мовної реалізації стратегій через клішовані висловлювання комунікативні
тактики ведення дискусії класифікують в залежності від різних критеріїв.
З одного боку, за метою висловлювання тактико-оперативні прийоми та засоби
ведення дискусії розділяють на (за О.А. Солодухіним):
1)
конструктивні (направлені на обґрунтування та захист власної тези в публічній
дискусії);
2)
деструктивні (ті, що стосуються питань ефективної критики аргументацій
опонента) [5, 285-287].
З іншого боку, на думку мовознавця В.І. Максімова, тактичні моделі можна
диференціювати на формули звернення уваги, встановлення та підтримання контакту із
співрозмовником і впливу на нього, переконання адресата та приведення його у певний
емоційний стан [3, 25].
Натомість укладачем загальної класифікації комунікативних тактик як мовних зразків
можна вважати мовознавця В.Д. Дєвкіна. В її основу покладено три критерії: взаємодія
реплік, ступінь категоричності та ставлення щодо думки опонента.
За взаємодією реплік він виділяє стимулюючу або «ініціюючу» (спонукає
співрозмовника висловити свою думку) та реагуючу (відгук на висловлене опонентом)
тактики ведення спору [1, 117]. В дискусії обидва типи тактик реалізуються в декларативних
(розповідних) та інтеррогативних (питальних) різновидах речень, які є підґрунтям
комунікації між опонентами.
Декларативні речення є домінантною основою дискусії на будь-яку тему. За
допомогою таких речень мовець може висловити категоричність, згоду або їх відсутність.
Тобто за ступенем категоричності висловлювання, комунікативні тактики диференціюють на
тактики прояву завзятості та неповної впевненості або сумніву. А за ставленням щодо думки
опонента – тактики висловлення згоди та заперечення.
Одним із проявів суб’єктивності в розмовній мові є вираз у висловлюваннях
категоричності, безапеляційності, підкресленої впевненості, з одного боку, або обережного
затвердження з достатньою часткою сумніву, невпевненості, з другого боку.
Наприклад, для вираження власної думки з проявом завзятості, впевненості, з
настоюванням на своєму використовують наступні зразки формулювань:
Ich weiß, dass… – Я знаю, що…
Ich bin mir sicher, dass… – Я впевнений, що…
Ich bin fest überzeugt, dass... – Я твердо впевнений в тому, що…
Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass… – Я прийшов до переконання/переконався,
що…
Das ist meine feste Überzeugung. – Це моє тверде переконання.

93

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
Es ist gar keine Frage, dass… – Не підлягає сумніву, що…
Ich möchte mit allem Nachdruck erklären, dass… – Цілком категорично я заявляю, що…
Dazu möchte ich mit Entschiedenheit feststellen, dass… – З цього приводу я можу зі всією
рішучістю стверджувати, що…
Ich behaupte steif und fest, dass… – Я стверджую зі всією відповідальністю, що…
Ich beharre darauf, dass… – Як і раніше, я наполягаю на тому, що…
Ich gehe von meiner Behauptung nicht ab, weil… – Я не відмовляюся від своїх слів, тому
що…
Ich nehme meine Worte nicht zurück, weil… – Я не беру своїх слів назад, тому що…
Das unterliegt keinem Zweifel, weil… – Це не підлягає сумніву, тому що…
При вираженні того чи іншого змісту іноді необхідно підкреслити, що при цьому не
виключається частка сумніву, неповна впевненість у справедливості і достовірності
повідомлюваного: мовець ніби залишає для себе шляхи відходу, можливість накласти
обмеження, повідомити якісь виключні моменти або доповнення до того, що він повідомляє
як реальне. Це модальний відтінок «нестопроцентной объективности» виявляється
насамперед в таких малоінформативних вставках в середину речень, як: ich glaube (я гадаю),
ich meine (я вважаю), ich denke (я думаю), ich muß sagen (я мушу сказати), mir scheint (мені
здається), meiner Meinung nach (на мою думку), von meiner Sicht aus/ nach meiner Sehweise/
von meiner Warte aus/ von meinem Standpunkt aus (з моєї точки зору), wie ich es mir vorstelle (як
мені здається), man könnte meinen (можна подумати) [7, 119]. Більш виразний модальний
відтінок містять в собі слова: wohl (певно), vielleicht (мабуть), wahrscheinlich (вірогідно),
angeblich, (нібито) тощо. Для підкреслення відсутності категоричності служить вживання
кон’юнктива модальних дієслів.
Серед кліше із часткою невпевненості, які також використовуються для вираження
власної думки, можна виділити наступні:
Ich bin der Meinung, dass… / Ich bin der Auffassung, dass… – Я вважаю, що…
Ich glaube, dass… – Я гадаю, що…
Ich denke, dass… – Я думаю, що…
Ich vermute, dass… – Я припускаю, що…
Ich hoffe, dass… – Я сподіваюся, що…
Ich habe das Gefühl, dass… – В мене таке відчуття, що…
Es sieht so aus, als ob… – Виглядає так, ніби…
Mir scheint, als ob… – Мені здається, ніби…
Крім універсального засобу висловлення стверджувальної відповіді за допомогою
частки «ja» (так), існує кілька інших способів, що використовуються комунікантами під час
дискусії досить регулярно. Так, наприклад, стверджувальну відповідь може містити такі
функціональні синоніми (зазвичай виражають беззаперечність згоди) як:
Genau! – Дійсно! / Точно!
Natürlich. – Звичайно.
Freilich. – А як же інакше. / Звичайно.
Jawohl. – Абсолютно правильно.
Sicher. – Звичайно.
Allerdings. – Розуміється.
Gewiß. – Неодмінно.
Bestimmt. – Безперечно.
Wie denn sonst! – А як інакше!
Selbstverständlich. / Selbstredend. / Das versteht sich von selbst. – Само по собі зрозуміло.
Zweifellos. – Без сумніву.
Einverstanden. – Згоден.
Ich habe nichts dagegen. – Нічого не маю проти.
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Для підкреслення правильності слів співбесідника або опонента, для підтримки його
думок також використовують наступні зразки:
Eben. – Саме так.
Tatsächlich. – Справді.
(Sehr) richtig. – Правильно.
Sie haben recht. – Ви маєте рацію.
Genau. – Точно; саме так.
Sag ich ja auch. – Саме це я і кажу.
Ganz meine Meinung. – І я також так думаю.
Das glaube ich auch. – Я теж так гадаю.
Ich bin ganz Ihrer Meinung. – Повністю підтримую Вашу думку.
Ich teile Ihre Meinung. – Я розділяю Вашу думку.
Das gebe ich zu. – Згоден із цим.
Mir aus dem Herzen gesprochen. – Саме це я і хотів сказати.
Ich bin bereit, das anzuerkennen/ zu akzeptieren. – Я готовий це визнати.
Das gefällt mir. – Мені це подобається.
Ihre Haltung imponiert mir. – Ваше відношення мені імпонує.
Ich halte das für richtig. – Я вважаю це вірним.
Das bestätigt meine Vermutung. – Це підтверджує моє припущення.
Ich möchte mich der Aussage von XY anschließen. – Я хотів би приєднатися до
висловленого XY.
XY hat viele gute Argumente gebracht. – XY навів багато вагомих аргументів.
Das ist es, was ich auch denke. – Я теж так думаю.
Крім спеціальних засобів висловлення заперечення nein, nicht, kein, ohne, а також
заперечних прислівників і займенників niemand, niemals, nichts, nie, nirgends, nimmer (ніхто,
ніколи, нічого, ніколи, ніде, ніколи), існує чимало інших паралельних функціонально
наближених способів. Наприклад, словотвірні засоби, насамперед, префікси un-, ab-, miß-,
a(n)-, de(s)-, dis-, in- (il-, ir-im-, ig-), non- (іноді також aber-, after-, ent-, fehl-, ver-, zer-, anti-,
gegen-, wider-, pseudo-, arm-) і суфікси -frei, -leer, -los. Ці заперечні афікси реалізують сему
відсутність предмета, стану, ознаки, якості, дії.
Незгоду виражають як простим висловленням іншої думки, так і своєрідними
лексичними засобами:
Ich bin damit nicht einverstanden. – Я з цим не згоден.
Ich bin dagegen. – Я проти.
Das stimmt nicht. – Це не так.
Nein, die Dinge liegen anders. – Ні, це інша справа / Все інакше.
Ich vertrete eine entgegensetzte Meinung. – Я притримуюся іншої думки.
Ich bin anderer Meinung. – Я іншої думки.
Das trifft nicht zu. – Це не так.
Im Gegenteil. – Навпаки.
Nichts desgleichen. – Нічого подібного.
Das finde ich nicht. – Я так не вважаю.
Das leuchtet mir nicht ein. – Не можу погодитися.
Ausgeschlossen! – Неможливо!
Kommt nicht in Frage! – Про це не може бути мови!
Ich habe Bedenken (Einwände). – В мене є сумніви (заперечення).
Das erweckt Zweifel. – Сумнівно.
Dem muß ich widersprechen. – На це я повинен заперечити.
Ich verstehe dein Argument, trotzdem finde ich… – Я розумію твої аргументи, проте я
вважаю…
Ich bin trotzdem der Ansicht, dass… – Все ж я притримуюся точки зору, що…
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Im Gegensatz dazu meine ich, dass… – Протилежно до цього я вважаю, що...
Зазвичай після висловлення згоди або незгоди щодо позиції комуніканта
використовуються спеціальні кліше для обґрунтування думки. Наприклад:
Ein wesentlicher Grund dafür ist… – Ключовою причиною цього є…
Ein wichtiges Argument in diesem Zusammenhang ist… – Важливим аргументом в цьому
контексті є…
Dafür gibt es weitere Gründe: … – Про це свідчить наступне: …
Folgende Punkte unterstützen meine Meinung: … – В підтримку моєї точки зору
виступають наступні моменти: …
…ist von großer/geringer Bedeutung. – …має велике значення. / …є незначним.
…erscheint mir wichtig/unwichtig. – …здається мені важливим/неважливим.
…ist ein wesentlicher/nebensächlicher Aspekt. – …дуже важливий/несуттєвий аспект.
Проміжне становище між згодою і незгодою займає напівзгода, коли приймається
сенс стимулюючих реплік лише частково або із обмеженням, наприклад:
Bei diesem Punkt habe ich Zweifel, weil… – Цей пункт викликає в мене сумніви, тому
що…
Das erscheint mir unwahrscheinlich, weil… – Це здається мені малоймовірним, тому
що…
Davon bin ich nicht wirklich überzeugt, weil… – Я не зовсім впевнений в цьому, тому
що…
Ich bin mir nicht sicher, dass… – Я не впевнений, що…
Sie haben recht, aber… – Ви маєте рацію, але…
Sicher, aber… – Звичайно, але…
Das stimmt schon. Ich glaube aber trotzdem, es wäre besser… – Це правда. Але я вважаю
інакше, що краще було б…
Ja, schon, aber meiner Meinung nach ist… – Так, але я вважаю…
Ich verstehe dich, aber ich finde trotzdem… – Я розумію тебе, але я вважаю інакше…
Інтеррогативні речення зазвичай займають другорядне становище і використовуються
для з’ясування або уточнення думки опонента щодо предмету обговорення.
Загальновідомими є наступні кліше:
Welcher Meinung sind Sie? – А ви якої думки?
Wie stehen Sie dazu? – Яке Ваше ставлення до цього?
Was war Ihr erster Eindruck? – Яким було ваше перше враження?
Wie denkst du über…? – Що ти думаєш з приводу...?
Was meinst du zu…? – Що ти маєш на увазі…?
Bist du sicher, dass…? – Ти впевнений, що…?
Was macht dich so sicher, dass…? – Чому ти такий впевнений, що…?
Warum denkst du, dass…? – Чому ти думаєш, що…?
Warum bist du der Meinung, dass…? – Чому ти вважаєш, що…?
Wie können Sie das wissen? – Як ви можете це знати?
Wissen Sie das genau? – Ви точно в цьому впевнені?
Sind Sie sicher? – Ви впевнені?
Таким чином, в мовознавчій науці існує чимала кількість класифікацій
комунікативних тактик ведення дискусій за рядом критеріїв: мета висловлювання, ступінь
його категоричності, взаємодія реплік тощо. Загальновідомою вважається класифікація за
ставленням щодо думки протилежної сторони: тактики уточнення, вираження згоди,
висловлення сумніву в справедливості слів співрозмовника й явної незгоди з твердженням
опонента.
1.
Дєвкін В.Д. (1981) Диалог. Немецкая разговорная речь в сопоставлении с
русской: Учеб. пособие (для ин-тов и фак-тов иностр. языков). М. : Высш. школа. 160 с.
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Мельничук О.С. (1983) Етимологічний словник української мови: У 7 т. К. :
Наук. Думка. 704 с.
3.
Максімов В.І. (2001) Русский язык и культура речи: Учебник. М.: Гардарики.
413 с.
4.
Панова Л.С., Андрійко І.Ф., Тезікова С.В. та ін. (2010) Методика навчання
іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах : підручник. К. : ВЦ «Академія». 328 с.
5.
Солодухін О.А. (2000) Логика: Серія «Учебники, учебные пособия». Ростов
н/Д : Феникс. 384 с.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ СЛІВ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ
ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ
Віталій Кан
студент 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.
У сучасному суспільстві письмова комунікація посідає одне з провідних місць. Вона
виступає важливим засобом обміну інформацією, кількість якої зростає пропорційно
розвитку різного роду відносин в суспільстві.
Знаходячись в постійному русі, мова безупинно модернізується, вдосконалюється,
маючи своє сьогодення, минуле і майбутнє. Одним з найважливіших факторів розвитку мови
та свідченням її динамічного характеру можна назвати збагачення словника. Мовна лексика
перебуває в стані невпинних змін, не оминаючи мовні закони. Зі стрімким розвитком
суспільства виникають нові предмети, явища, які закарбовуються в нових словах і набувають
нових значень.
Останнім часом потреба в письмовій комунікації стає все більш відчутною в
економічній сфері, оскільки процеси глобалізації сприяють розширенню партнерських
відносин між країнами, створенню спільних ринків реалізації продуктів виробництва і
відповідно великої кількості спільних підприємств.
Письмова комунікація необхідна кожній звичайній людині для здійснення своїх
індивідуальних потреб у спілкуванні і намірів. Оскільки часто у повсякденному житті
виникає необхідність написати особистий або діловий лист, заяву на відпустку або про
прийом на роботу, привітання зі святом або ювілеєм, скласти план, тези, реферат і багато
іншого.
Розвиток технічного прогресу збільшив значення електронної пошти, завдяки якій
відбувається приватне листування. Ділова документація та кореспонденція відіграють
важливу роль в наш час, оскільки постійно розширюються міжнародні ділові контакти.
Прагматичний характер ділової кореспонденції обумовлює прагнення до
максимальної ефективності. Всі ці моменти спонукають авторів ділових документів
дотримуватися певних традицій їх оформлення.
У західноєвропейських країнах велика увага приділяється етиці бізнес-листування.
Німеччина є країною з давніми і стійкими нормами і традиціями в діловому спілкуванні [3, c.
45].
Особлива увага способу оформлення ділових паперів приділяється при листуванні з
владою, при цьому використовується більш консервативний стиль. Накладаються обмеження
на вигляд абзацу, відступ, шрифт, поля сторінки і т. д.
В німецькій мові словоскладання є провідним способом словотворення. Значна
частина словникового запасу німецької мови – складні слова. Особливо продуктивним є
словоскладання як спосіб утворення слів, які означають предмети і явища, тобто іменників.
Вивчення словотвору – це одне із головних завдань сучасної лінгвістики. Актуальним стає
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питання щодо статусу словотвірних одиниць, та якого значення набувають ці слова. Саме
тому цікаво простежити особливості функціонування складних слів у сучасній німецькій
діловій мові, розглянути їх класифікацію.
Kleider machen Leute (за одягом зустрічають) – йдеться у відомому німецькому
прислів’ї. Якщо його перефразувати і сказати Briefe machen Eindruck, то вийде, що «за
листами створюється враження про людину», оскільки як одяг, так і листи є виразом
особистості. І неважливо, чи йдеться про запит на товар, рекламу або резюме для прийому на
роботу. Чітко написаним, коректним і маючим індивідуальність листом, людина показує
свою компетенцію, стиль і самосвідомість. Своїм правильно написаним листом людина
показує себе з найкращого боку і привертає до своїх прохань або справ бажану увагу.
Наприклад, якщо брати до уваги особливості оформлення німецького ділового листа,
то його структуру можна розглянути наступним чином. Діловий лист складається з:
- Briefkopf (шапка листа);
- Anschrift des Empfangers (адреса одержувача);
- Bezugszeichen (вихідні дані);
- Datum (дата);
- Betreff (тема листа);
- Anrede (звернення);
- Text (текст);
- Unterschrift (підпис);
- Anlage (додаток).
Складним словом називають морфологічну одиницю мови, складові частини якої,
спираючись на значення самостійних лексем, утворюють нову лексичну одиницю, в основі
якого міститься не менше ніж два кореня.
Структура німецьких складних слів досить різноманітна. Найпростішим прикладом є
безпосереднє складання основ різних частин мови, наприклад: Stahlblech (лист металу),
Hartschaum (твердий пінопласт), Liegeplatz (спальне місце).
Більш складну морфологічну структуру мають складні слова з так званими
сполучними елементами, наприклад: Volkswirtschaft (національна економіка), Pferdebahn
(залізниця на кінній тязі).
Крім того, в складному слові добре простежуються відносини між компонентами, які
нагадують відносини між членами синтаксичних з’єднань. Так, наприклад, слова Stahlkugel
(сталева куля), Gästebesuch (відвідування гостей), Kleinstmass (найменший розмір) володіють
загальною семантичною рисою: перший компонент конкретизує, звужує значення другого, а
другий компонента називає загальне поняття, яке є ширшим, ніж значення складного слова в
цілому.
Дослідники М.Д. Степанова та В. Фляйшер зазначають, що залежно від кількості
компонентів, композити в німецький мові можна поділити на дво-, три- та чотиричленні.
Наприклад, двочленні композити: der Absatz (збут) + die Logistik (логістика) = die
Absatzlogistik (логістика збуту), begleiten (супроводжувати) + das Papier (папір) = das
Begleitpapier (супроводжуючий документ), die Beschaffung (отримання) + die Strategie
(стратегія) = die Beschaffungsstrategie (стратегія забезпечення).
Тричленні композити представлені в сучасному німецькому діловому мовленні у
значно меншій кількості. Наприклад: die Güter (товари) + der Verkehr (транспорт) + das
Zentrum (центр) = das Güterverkehrszentrum (центр вантажних перевезень), kennen (знати) +
die Zeichnung (позначення) + der Pflicht (обов’язок) = der Kennzeichnungspflicht (обов’язкове
маркування), die Luft (повітря) + der Fracht(вантаж) + der Brief (письмо) = der Luftfrachtbrief
(вантажна авіанакладна).
Чотиричленних слів незначна кількість: das Kapital (капітал) + rücken (пересувати) +
der Fluss (в цьому значенні «рух») + die Zeit (час) = die Kapitalrückflusszeit (час повернення
капіталу), das Fach (відділ) + der Boden (земля) + das Regal (полиця) + der Lager (склад) = der
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Fachbodenregallager (відділ у складі поличних стелажів). Це можна пояснити тим, що
композити, які утворені з більш ніж трьох основ, ускладнюють розуміння та не виконують
умови стислості та чіткості, яким повинно відповідати ділове спілкування.
Погоджуючись з А.С. Кубряковою вважаємо за необхідне наголосити, що композити є
досить поширеним способом словотворення в німецькій мові, причому його продуктивність
постійно зростає. В будові моделі складних слів розрізняють визначальне і невизначене
додавання. До першого відносяться два компоненти, що об’єднуючись можуть мати різну
словотвірну структуру, однак членування складних слів завжди відбувається бінарно,
наприклад: Freiheitsliebe (суфіксальні основи становлять обидва компоненти),
Arbeitererholungshymne (перший компонент – суфіксальний, а другим виступає складна
основа). Як правило, другий компонент визначається за допомогою першого, а другий,в
свою чергу, узагальнює семантико-категоріальну та морфологічну характеристику
об’єднання.
До другого типу складання відносяться «імперативні імена» на кшталт
Tischleindeckdich, Vergissmeinnicht.
В. Зав’ялова зазначає, що при утворенні складного слова в німецькій мові
використовуються наступні способи словотворення: словоскладання, префіксаця,
імпліцитний словотвір, суфіксація.
При словоскладанні:
визначальне слово може бути:
а) іменником – Brigade-stützpunkt (опорний пункт бригади), Entschädigungs.forderung
(вимога компенсації);
б) прикметником –Hoch-spannung(висока напруга), Feuerfest-іndustrie (вогнетривка
промисловість);
в) дієслівною основою – Entsende-staat (держава-відправник), Zerr-bild (карикатура);
г) прислівником – Außen-temperatur(зовнішня температура);
д) іншими незмінними частинами мови – Ja-stimme (голос, поданий «за»), Für-wort
(займенник);
е) числівником – Zwei-kampf(поєдинок), Erst-aufführung (прем’єра).
Таким чином, досліджуючи явище «складних слів» у сучасному німецькому діловому
мовленні, було виявлено, що вивчення словотвору має важливе значення для розгляду мови
на сучасному етапі її розвитку.
Результати аналізу особливостей вживання складних слів у німецькому діловому
мовленні дозволяють стверджувати, що при утворенні композит з двох або більше слів,
первинне значення кожного з яких може докорінно змінюватися та набувати зовсім іншої
семантики; складні слова часто виступають в ролі термінів, виокремлюючи німецьку мову
серед інших мов тим, що можна з легкістю уникати вживання латинських запозичень. Що
стосується саме ділової мови, то на прикладах було продемонстровано, що часто слова
загальновживаної лексики, об’єднуючись в композити, набувають нового значення та
утворюють термінологічні поняття.
Складні слова посідають важливе місце у сучасному німецькому мовленні, адже з
їхньою допомогою можна лаконічно та водночас інформативно передати сутність справи.
1. .Завьялова, В., Ильина, И. (2003) Практический курс немецкого языка. М.: Лист
Нью
2. Степанова, М.Д., Фляйшер, В. (2016) Теоретические основы словообразования в
немецком языке. М.: Высшая школа.
3. Степанова, М.Д., Чернышева, И.И. (2005) Лексикология современного немецкого
языка. М.: Академа.
4. .Fleischer, W. (2014) Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Aufl.: Leipzig.
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ФІЛОСОФIЯ КОХАННЯ В ЛIРИЦI П.Б. ШЕЛЛI
Марія Каназірська
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Савоськіна Т.О.
Останнім часом у вітчизняному літературознавстві особливий науковий інтерес
викликає вивчення поетичної спадщини Шеллі. Складна система побудови і розвитку
поетичних образів, неповторна художня манера і величезна ерудиція Шеллі створюють
інтелектуальний, філософський вірш, який розвиває кращі традиції англійської поезії і
потребує всебічного дослідження для розуміння принципового новаторства поета.
Теоретичне та історико-літературне осмислення основних проблем творчості Шеллі
належить таким вченим, як І.Г.Гусманову, Н.Я.Дяконовій, А.А.Елістратовій,
Б.Л. Колесникову та іншим.
Разом з тим недастатньо вивченим аспектом лірики Шеллі досі залишається його
інтимна поезія, що і визначає мету даної статті, а саме – розкрити філософський зміст
любовної лірики поета.
Муза П.Б.Шеллі романтика перш за все, муза лірична. Особливе місце в естетичній
системі поета належить любові, яка, на думку Шеллі, є «суттю моральності», можливістю
вийти за межі свого «Я» і піднятися над повсякденною дійсністю, прямуючи в безмежні далі
- в «світ прекрасного Духа» [2, c. 20].
Тема кохання у Шеллі органічно повʼязана з природою; цей взаємозв'язок він багато в
чому осмислює в контексті ідеалістичної натурфілософії Ф. Шеллінга, який, виходячи з ідеї
єдності світу, стверджував необхідність тісного зв'язку людини з природою, що є втіленням
божественного начала Світового духу. Шеллі, як і романтики в цілому, був пантеїстом, тому
сама людина йому була цікава тільки тоді, коли вона була пов'язана з природним початком.
У цьому сенсі цікавим видається вірш поета «Філософія любові». Звертає на себе
увагу прийом зворотного паралелізму, коли нелюдські відчуття і настрої передаються через
пейзажні замальовки, а картина природи виникає із зіставлення з зображенням людського
почуття любові:
Джерела сплітаються в річку,
Річки – в світовий океан.
Небесні вітри мають звичку
Смаку додавать почуттям.
Ніщо в світі цім не самотнє.
Все здійснює божий наказ:
Зливаються духів безодні...
Єднається все, опріч нас [1].
Поетичне мислення Шеллі засновано тут на метафорі. Його метафори не просто
одухотворені, вони антропоморфні: «Джерела сплітаються в річку», «Річки – в світовий
океан», «лащиться туман». «Союз любові» природних образів проектується у поета на
почуття ліричних суб'єктів: «О, чому ж, мій друг чарівний, // З тобою ми злитися не
повинні?». Єдність між людиною і природою, як єдність життя духу, спостерігається і у
вірші «Добра ніч»:
Добраніч! Година погана,
Котра розділяє коханих,
Давай лишим їх віч-на-віч,
Тоді буде це доба ніч. [1]
Пантеїстичний погляд на природу є філософська і світоглядна позиція романтика
Шеллі. Відчуття поета причетності людини світовим, природним процесам, що не підлягає
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логічному контролю, нагадує теоретичні побудови Шеллінга в «Філософії мистецтва» і
містиків Середньовіччя.
Якщо Шеллі вважав поезію самої вірною супутницею суспільних змін, то він же був
абсолютно впевнений і в тому, що «ніколи так не потрібна поезія, як в ті часи, коли,
внаслідок панування себелюбства і розрахунку, кількість матеріальних благ зростає швидше,
ніж здатність людини засвоїти їх згідно з внутрішніми законами людської природи».
Особливо підкреслимо, що ліричний суб'єкт Шеллі наполегливо уникає вимовляти
слово «люблю» своїй обраниці, вважаючи, що воно в людській площині життя опошлилося і
перекрутилося:
Занадто часто заповітне слово людьми було сплюндровано,
Я його не хочу повторювати,
Занадто часто заповітне почуття погордою зустрічалося
Ти його не повинна зневажати
(«Занадто часто заповітне слово людьми було сплюндровано»...);
Прийми ж - не любов (побита назва
змогло сплюндрувати найчистіший фіміам),
Але серця теплого святе обожнювання,
прагнення смертного до далеких небес...»
(«Любов»).
Шеллі веде розмову про любов як би через замовчування про неї. Його устремління
до небес є поетична декларація любові як могутньої сили, «що рухає сонце і світила». Так
сполучаються у поета приватний і вселенський початок, стираючи межі між любов'ю,
філософією і релігією, народжуючи відчуття містеріального буття.
Поетичне оповідання від першої особи часто зустрічається у Шеллі. У своєму вірші
«Мінливість» він порівнює людей з неспокійними хмарами. Хмари яскраво швидко
рухаються по небу, але зникають вночі, імовірно, як життя людини. Автор порівнює людей з
лірами, струнними інструментами, які завжди грають різні мелодії на основі різних вражень.
Що б ми не думали, як би ми не відчували, «це те саме», це означає, що все пройде і люди
зміниться. Таким чином, одна річ, яка переживе усе - це «мінливість».
Отже, резюмуючи сказане вище, можемо дійти до таких висновків, що творчість П.Б.
Шеллі має у собі глибокі філософські мотиви, засновані на розумінні поета навколишнього
світу. Позиція романтика виражається у пантеїстичному погляді на природу та її розміщенні
у центрі уваги, а досягнення такого можливе за рахунок широкого використання метафор, у
яких явища природи порівнюються з коханням та людськими відносинами.
1. James Bieri, (2008) Percy Bysshe Shelley: A Biography, Johns Hopkins University Press.
2. Остапюк Г.Н. (1990) Эстетические категории в лирике Шелли. Актуальные
проблемы эстетического воспитания молодежи средствами искусства. Херсон, С.20-27.
АМЕРИКАНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
В ПОЕЗІЇ ВОЛТА ВІТМЕНА
Євгенія Касьянова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.
Державна політика будь-якої країни світу ґрунтується на сповідуванні певної
національній ідеї, а художня література віддавна постає найважливішим засобом її
утвердження і поширення. Формування американської національної ідеї, яку частіше
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називають «американською мрією» (The American dream), відбулося на початку ХІХ ст. і
надзвичайно важливу роль в її становленні відіграла естетико-філософська основа поезії
видатного американського поета ХІХ ст. Волта Вітмена (1819-1892). Йому належить слава
реформатора американської поезії, яка до нього була надто залежною від сучасних їй
європейських зразків. Він оновив її форму та зміст шляхом використання верлібру та
введенням нової естетичної проблематики, передусім про Америку, що розбудовується;
націю, що формується; особистість, що самостверджується.
Історія питання. Історія студіювання творчості Волта Вітмена представлена
потужною бібліографією. Першими стали студії R. Bucke “Walt Witman” (1884) [3];
J. Borroughs “A study of Witman” (1922) [2]; A. Masters “Witman” (1935) [6]; H. Fausset “Walt
Witman” (1942) [4]; J. Loving “Walt Witman: A Song of Himself” (1999) [5]; G. Santayana “Walt
Witman: A Dialogue” (2002) [7]; D. Blake “Walt Witman and the Culture of Celebrity New
Haven” (2006) [1]. На теренах колишнього СРСР українці змогли ознайомитися з доробком
патріарха американської поезії після схвальної статті Анатолія Луначарського «Вітмен і
демократія» (1925), у якій ідеолог комунізму позитивно поставився до поета через його
прихильність до світогляду простих робітників [10]. Це дало змогу Корнею Чуковському
зробити перші переклади творів Вітмена (які до сьогодні вважаються найкращими),
американісту Дмитру Мирському опублікувати монографію «Поет американської
демократії» (1935), Корнею Чуковському – працю «Мій Вітмен» (1966) [13], а Михайлу
Мендельсону – монографію «Життя та творчість Вітмена» (1969) [11]. Серед сучасних праць
найбільш вагомими є монографії Тетяни Бенедиктової «Поезія Волта Вітмена» (1982) [8] та
дисертаційне дослідження Ірини Нікітиної «Міфопоетика «Листя трави»» (2012) [12].
Метою цієї статті є прагнення дослідити зв'язок ідеологем Волта Вітмена з підґрунтям
американської національної ідеї. Мета статті обумовила розв’язання таких завдань:
розкрити сутність американської національної ідеї та її відбиток в поезії Волта Вітмена.
Наукову новизну визначає дослідницький фокус студії: роль поезії Вітмена у формуванні
американської національної ідеї. Методологія дослідження представлена літературною
герменевтикою, рецептивною естетикою та історико-культурним методом.
Основний виклад матеріалу.
Ідеологічні засади сучасної американської національної ідеї ґрунтуються на «трьох
китах», а саме ідеологемах «Gospel of Succes», «self-made person», «American dream». Перша з
них – «Євангеліє успіху» (Gospel of Succes) походить від релігійних поглядів переселенців з
протестантських кіл, які мали ствердитися на новій землі і досягти успіху важкою працею на
необроблених землях. Друга ідеологема – «саморобна особистість» (self-made person) була
озвучена у сенаті США у виступі політика Генрі Клея у 1832 році для опису людей, успіх
яких не пов'язаний з їх походженням, а є наслідком серйозної праці та результатом успішно
організованого бізнесу «з нуля». Третя і найголовніша ідеологема – «Американська мрія»
(American dream) виникла у середовищі представників політичних кіл для позначення ідеалів
свободи та рівних можливостей для всіх американців для досягнення матеріального успіху
(Safire’s New Political Dictionary, 1993). Причому вперше вона була сформульована тільки у
1930-х роках в період Великої депресії в історичному трактаті Джеймс Адамса «Епос
Америки» (1931), після чого ця ідеологема була підхоплена представниками літературного
руху: вона лягла у назву п’єси Едварда Олбі (1961) та роману Нормана Мейлера (1965).
Для цього дослідження цікавим є факт, як саме поняття «американська мрія»
відобразилася у творчості поета ХІХ століття Волта Вітмена, який, за нашим переконанням,
своїм художнім доробком підготував підґрунтя для її остаточного оформлення в історикофілософському та літературному дискурсі ХХ ст.
Глибокий інтерес митця до розбудови демократичних процесів у країні відображено в
есе «Демократичні далі» та «Нариси», в яких автор розмірковує про майбутнє своєї держави
як світового центру демократичних перетворень. Він висловлює сподівання, що високі
ідеали свободи, рівності та братерства будуть по справжньому реалізовані та поширені усім
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світом. У розумінні американського поета, на свободу і рівні можливості заслуговують усі
без виключення люди, незалежно від їх соціального статусу та кольору шкіри. Однак
найбільш переконливими стали не етико-філософські ідеї Волта Вітмена, а їх втілення у
системі художніх образів, представлених у збірці поезій «Листя трави».
Митець упевнено декларує себе як людину нового типу, громадянина нового
суспільства; вірить у своє право бути собою та право на самореалізацію («Пісня про себе»)
[9]:
Я такий, який є, цього досить,
І якщо ніхто в світі цього не знає, я вдоволений,
І якщо знають усі до одного, я вдоволений теж.
С цілий світ, що знає це, найбільший для мене світ – я сам…
(у пер. Леся Герасимчука)
В поемі «Пісня відкритого шляху» Волт Вітмен продовжує цю тему [9]:
Я ступаю на шлях відкритий безжурно,
Здоровий, вільний – весь світ переді мною,
Довга тіниста путь веде мене, куди я захочу.
(у пер. Леся Герасимчука)
Ідея рівності людей, незалежно від їх соціального походження та національності, у
повну силу звучить в поезії Волта Вітмена. Після виснажливої громадянської війни проти
рабства між півднем та північчю Америки, його ідеї сприймалися неоднозначно, адже
зневажливе ставлення до афроамериканців зберігалося до кінця ХХ ст. («Думка») [9]:
Про рівність: нібито гірше буде мені, як іншим ті самі, що й мої,
Можливості дам і права – нібито власні мої права
не складаються з прав інших людей
(у пер. Леся Герасимчука)
Як відомо, американські жінки отримали право приймати участь у виборах і голосувати
лище на початку ХХ ст. Ідея рівності чоловіка і жінки, яку сповідував Волт Вітмен, була
революційною для суспільства ХІХ століття («Пісня про себе») [9]:
Я поет жінки так само, як і чоловіка,
І кажу, що так само чудово жінкою бути, як і чоловіком,
І кажу, що нема більшої величі, ніж бути матір'ю людей.
Я пісню співаю розпросторення чи то гордості;
Доволі ухилянь і вимолювання,
Я покажу, що розмір – це тільки розвиток.
(у пер. Леся Герасимчука)
Безмежна віра у себе та в інших людей переростає у віру в їх можливість досягнути
вершин самореалізації, стати «саморобною людиною» та досягти «американської мрії»
(«Пісня про себе») [9]:
Ти залишив позаду інших? Ти – президент?
То марниця, вони не лише наздоженуть тебе, а й підуть далі.
(у пер. Леся Герасимчука)
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Америка постає у творчості Волта Вітмена як держава великих можливостей,
безмежним простором самореалізації для всіх [9]:
Вони йдуть! вони йдуть! я знаю, що вони йдуть, лише не знаю куди,
Але я знаю, що йдуть вони до кращого – до чогось величного.
Тож, хто б ти не був, виходь! Виходь, чоловік чи жінка!
(у пер. Леся Герасимчука)
Поет сповнений оптимізму та віри у світле майбутнє своєї країни. Ліричний герой
віршу «Чую – співає Америка» саме через пісню людей різних професій передає їх жагу до
життя, віру у розквіт держави через щасливу і наполегливу працю її громадян, яка є основою
реалізації американської мрії [9]:
Чую – співає Америка, різні пісні я чую,
Співають робітники, кожен співає свою гучну і радісну пісню,
Тесля співає, вимірюючи дошку чи брус,
Каменяр співає, готуючись до роботи чи закінчуючи роботу.
Човняр на човні своєму співає, матроси палубні –
на чардаку пароплава,
Швець співає, сидячи на ослінчику, шапкар наспівує стоячи,
Лісоруб співає, співає ратай, рушаючи зранку в поле,
опівдні відпочиваючи, скінчивши надвечір роботу,
Чудова пісня матері, чи молодої дружини за працею,
або дівчини за шитвом чи пранням.
Кожен співає своє, те, що йому або їй тільки належиться,
Вдень – що належиться дневі, а надвечір міцні,
здружені хлопці гуртом
Співають на повен голос гучних, мелодійних пісень.
(у пер. Леся Герасимчука).
Ідеологеми «Gospel of Succes», «self-made person», «American dream», які становили
основу американської національної ідеї, вплинули на розвиток американської державності,
філософії, міжнаціональні та міжконфесійні зв’язки, зокрема на ставлення американців до
своєї Батьківщини та навколишнього світу. Волт Вітмен став першим американським
поетом, у творчості якого ці ідеї були переконливо представлені ще до оформлення самого
поняття «американська мрія». Героями збірки «Листя трави» стали прості робітники:
столяри, фермери, рибалки, лісоруби, матроси, які розбудовують свою державу. Поет оспівує
їх мудрість, силу і оптимізм. Він вірить у рівні права всіх людей, їх безмежні можливості для
самореалізації та особливу роль своєї країни, провідну для іншого світу.
1. Blake D. (2006) Walt Witman and the Culture of Celebrity New Haven. New York,
Yale University Press.
2. Borroughs J. (1896) A study of Witman, The Riverside Press, Cambridge,
http://www.gutenberg.org/files/30342/30342-h/30342-h.htm
3. Bucke R. Walt Witman. London-Ontario: ALS to Harry Buxton Forman, 1884.
4. Fausset H. Walt Witman. New York, Yale University Press, 1942.
5. Loving J. Walt Witman: A Song of Himself, Berkeley: The U of California P, 1999.
6. Masters A. Witman. New York: American book, 1935. 107 p.
7. Santayana G. Walt Witman: A Dialogue. Harvard, 2002.
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ТРАДИЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ДОМУ В ХУДОЖНІЙ РЕЦЕПЦІЇ Ч. ДІККЕНСА
(на прикладі роману «Домбі і син»)
Вікторія Кірнєва
студентка факультету іноземних мов,
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Савоськіна Т.О.
Творчості і життя англійського романіста Ч. Діккенса присвячені численні наукові
праці літературознавців. Серед них своєю монументальністю, глибиною і широтою аналізу
особливо виділяються монографії Н.П. Михальської [2], Х. Пірсона [4], М.Тугушевой [5],
Д.М. Урнова [6] і багатьох інших дослідників. Незважаючи на те, що тема заявленої статті
розглядається вченими в різних аспектах, проте вона не втратила своєї актуальності і для
нашої сучасності.
Проблема дому та сімʼї належить до числа так званих «вічних тем» як в літературі, так
і в житті сучасного, в значній мірі де гуманізованого, суспільства. Це, в свою чергу, визначає
мету статті - висвітлити декотрі провідні та традиційно важливі аспекти, характерні для
англійського дому часів Вікторіанської доби, в рецепції автора роману «Домбі і син».
Художня література в будь-який відрізок часу є лакмусовим папірцем всіх історичних,
економічних, культурних та культурологічних змін суспільства. Вікторіанська доба (1837 –
1901 роки) стала зламним та випробувальним етапом для традиційних родинно-суспільних
стосунків Англії. В цей період острівна Англія трансформується у всесвітню Британську
імперію. Стрімка трансформація острівної країни у світову колоніальну державу жорстко та
впевнено намагається зламати традиційні погляди англійців. У цей час таке важливе поняття
як «дім» отримує найбільших трансформацій. Далеко не кожен домосід-англієць з острівною
ментальністю, виплеканою віками, був готовий до такого карколомного втручання
економічної складової в життя, дім, свідомість. Хибність сприйняття комерційної складової,
як все керуючої одиниці життя, визначило ідейно-тематичний зміст роману Ч. Діккенса
«Домбі і син».
Поняття «дім» необхідно розглядати щонайменше у двох вимірах: дім – житло –
будівля, що несе первинну інформацію про родину, яка в ній мешкає; дім – сім’я – кровношлюбний союз, який об’єднує близьких родичів та осіб зарахованих до родини. За часів
вікторіанської доби дім звичайного буржуа (як фізичний обʼєкт) має стандартний вигляд.
Традиції будови вікторіанського дому розкривають традиції повсякденного життя англійців
середнього статку цього періоду. Незмінною для будь-якої власної домівки залишалося
планування: перший поверх – хол та вітальня, другий і третій поверхи для персональних
кімнат членів родини.
Традиційною рисою розділення будинку є розділення за гендерною ознакою. Кабінет
у будинку буржуа вікторіанської епохи, зазвичай, розташовується на першому поверсі, іноді
сполучається з холом та складав традиційно чоловічу частину будинку. Такий симбіоз не є
випадковим. Це спрямовано на обмеження контактів гостей, які не мають відношення до
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родини, з домочадцами. Жіноча частина дому – будуар – це абсолютна відокремлена
кімната. Туди мають доступ лише старша жіноча прислуга (яка безпосередньо отримує
накази від господині будинку) або економка.
Традиційне планування кімнат знайшло художнє втілення в романі Ч. Діккенса
«Домбі і син». З опису розташування кімнат читач дізнається, що «…у кімнати, виділені
містером Домбі для себе, заходили з передпокою, а складалися вони з невеликої вітальні,
бібліотеки, яка, власне, правила за гардеробну…та не то оранжереї, не то заскленої їдальні…
Всі три кімнати йшли одна по одній» [1, т. 1, с. 45].
У сім’ї чітко простежувався розподіл функцій, виконання яких мало забезпечити її
нормальну життєдіяльність. Чоловік – керманич сім’ї, контролює великі покупки та зміни
усталеного способу сімейного життя, на нього покладається відповідальність за управління
господарством. Дружина - економка, яка розпоряджається щоденними справами, та
виховувала дітей: «за … столом місіс Домбі завжди сиділа на чільному місці і своєю
любʼязністю і напрочуд аристократичними манерами підтримувала честь … дому» [1, т. 1, с.
23]. При цьому рольові функції мали чітко встановлені гендерні відмінності: чоловік не міг
один виховувати дітей; у разі смерті дружини він мав або знову одружитися, або ж долучити
до виховання дітей особу жіночої статі за договором. Саме тому вже в перші дні після смерті
графині Домбі «вчасно вживають заходів, щоб запобігти біді, яка часом трапляється і в
найкраще влаштованій родині…» [1, т. 1, с. 32]. Спершу, маленьким Полем опікується
годувальниця, пізніше «дитячу кімнату передали у відання цілої комісії, як то буває в
громадській установі, коли не можуть знайти одного Атланта, що узяв би її на себе. Комісія,
звичайно, складалася з місіс Чік та міс Токс… » [1, т.1, с. 123].
Як влучно відзначає В.В. Овчинніков, вікторіанська епоха з швидким розвитком
матеріальної первинності дуже сильно похитнула «симбіоз плюща та дуба» [3]. Англійська
філософія дому – сім’ї, як цитаделі добра, затишку, домовитості (з чоловічого боку) та
хазяйновитості і доброзичливості (з боку жінки – дружини) опинилася під загрозою
знищення під натиском комерціалізації родинних стосунків.
Цей процес буржуазного розвитку Англії, який негативно позначився на сімейних
відносинах, блискуче відтворив Діккенс у романі «Домбі і син». Так, для рідного батька
Флоренс є «фальшивою монетою, яку не можна вкласти у справу», а син – «Сином фірми»,
«частиною його власної величі». Девізом родинного спокою Домбі є «робити зусилля» для
розвитку торговельної фірми. Цю аксіму (для родини Домбі) неодноразово висловлює міссіс
Чік. Найвдаліший її вислів пролунав під час розмови з Флоренс після смерті Пола Домбі –
сина: «…якщо який-небудь мізантроп поставив би у моїй присутності питання: «Навіщо ми
народилися?», я відповіла б: «Щоб робити зусилля» і додає: «…якби свого часу одна особа з
нашої родини зробила зусилля, то цілої низки важких для нас, прикрих подій можна було б
уникнути» [1, т.1, с. 292]
Нехтування справжніми моральними принципами, подвійна мораль, однобоке
уявлення про людську особистість стали рушійною силою утворення лицемірного, ницого,
фальшивого суспільства. Комерціалізація стосунків набула катастрофічних для традиційної
Англії масштабів. Стосунки «куплю-продам» пронизують родину буржуа вікторіанського
періоду наскрізь, безжально знищуючи всі традиції набуті століттями. Тому стосунки між
близькими
людьми
набувають
формату
ділових
стосунків.
Безкомпромісна
підпорядкованість голові родини стає головним принципом стосунків в домі: «Він статечно
сидів на недосяжному вершечку свого трону, а вона скромно мостилася десь на підніжжі» [1,
т.1, с. 142]. Дружина набуває рис предмету, який має показати соціальний щабель чоловіка,
при цьому чуттєва сторона нікого не обходить. Таке ставлення до дому призводить до
спекуляцій як з боку чоловіків, так і з боку жінок. Показником дистркутивності
комерціалізованого шлюбу в романі «Домбі і син» є другий шлюб містера Домбі – це, навіть
не шлюб за угодою; це – справжній контракт з продажу Едіт, де сторонами контракту
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стають мати дівчини, якій «довелося чимало попрацювати, щоб налагоджена нею справа не
розвалилася, та зате ж і винагорода була чимала» та містер Домбі [1, т.1, с. 493].
Концепт родини, як осередку любові-дружби, любові-поваги художньо втілився в
романі Діккенса на прикладі розвитку стосунків між Уолтером Гаєм та Флоренс Домбі:
«…що ж то за почуття, які ти повинен і мав би відчувати до мене, крім тих, що вже є? –
Пошана, – тихим голосом сказав. Уолтер. – Шаноба» [1, т. 2, с. 311].
Крізь призму цих стосунків автор розкриває моральні цінності сім'ї: дружина та
чоловік – це симбіоз «плюща та дуба», де привалючими стають підтримка та
взаєморозуміння; любов з позиції «батьки - діти», яка супроводжується взаємною вдячністю
з обох боків; повага до попередніх поколінь, повага до своєї родини любов між дітьми та
батьками, терпимість. Лист Уолтера Гая до Пола Домбі-батька після одруження з Флоренс є
втіленням ідеального концепту джентльмена англійського дому-родини. Найважливішим
меседжем цього листа є: «Бути їй відданим – значить не претендувати ні на неї, ні на вас, а
бог знає, що я їй відданий…якщо настане така хвилина, коли вам буде спокійніше від думки,
що біля Флоренс є хтось, хто поставив собі за мету стерти з її пам'яті минуле горе, то –
врочисто запевнюю вас – в цю хвилину можете бути цілком спокійні». [1, т.2, с. 422]
Підсумовуючи викладене вище, можна зробити висновок: аналіз проблеми дома і сім'ї
дозволяє краще зрозуміти специфіку художнього світу письменника, а також оцінити дивно
сучасне звучання поглядів Діккенса на сутність процесів у соціумі ХХI ст..
1. Діккенс Ч. (1991) Домбі і син. К.: Дніпро,
2. Михальская Н. П. (1987) Чарльз Диккенс: Книга для учащихся М.: Просвещение.
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СИМВОЛІЧНИЙ ПРОСТІР ЗБІРКИ «ПІСНІ НЕВИННОСТІ ТА ДОСВІДУ»
ВІЛЬЯМА БЛЕЙКА
Любов Коломійчук
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С.
Творчість Вільяма Блейка багатогранна і неоднозначна. Особливості його виховання
та життя в сім′ї наклали відбиток на його творчість та світосприйняття. Він ріс
вільнодумцем, що сприяло його творчій свободі, можливості писати про те, що він бачив та
відчував. Дуже часто Блейка вважали дивним за його фантазію, але всі його твори набули
успіху. Символічність та яскравість образів чітко та правдиво відображали навколишню
дійсність, ставлення автора до ситуації в соціумі. В.Блейк відомий не лише за його
літературний вклад, а й за мистецьке оформлення своїх думок, його картини та гравюри
справляли і справляють враження на особистість, ніби ілюструючи думки Блейка. Твори
Вільяма Блейка, як літературні, так і художні, повинні мати місце при вивченні світової
літератури. Проблема включення творчого доробку Блейка, його літературних праць для
подальшого вивчення у сучасній школі являють собою актуальність даного дослідження.
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Мета статті полягає у глибинному текстовому аналізі творів В.Блейка, а у дослідженні
символічного простору збірки В.Блейка «Пісні невинності та досвіду» полягає наше
завдання.
«Пісні Невинності» («SongsofInnocence»), що створювалися в 1784-1789 роках, були
задумані і написані як самостійний твір, що укладає в собі закінчену філософську систему,
яка трохи пізніше виявилася відкинута і спростована в «Піснях Досвіду». У цей період В.
Блейк ще вірив в справедливість і милосердя Бога, який невпинно дбає про дітей своїх і
страждає поруч з ними, щоб наставити їх на шлях істинної духовності, і «Пісні Невинності»
– свого роду гімн такому Богу. Це цикл віршів, об'єднаних системою наскрізних образів і
символів, віршів світлих, радісних, пройнятих традиційними ідеями християнства. У
боротьбі проти реалістичної поетики класицизму Блейк вдається до допомоги дитячого
фольклору. Деякі його вірші завдяки своїм повторам нагадують колискові пісні. Такі,
наприклад, «Колискова Пісня» ( «A CradleSong»), «Нянина пісня» («Nurse'sSong»).
Інші вірші відтворюють ритм рахівничок:
Littleboy,
Fullofjoy;
Littlegirl,
Sweetandsmall…
Треті являють собою пісенну імітацію дитячого мовлення, наприклад, «Зелене ау» (
«TheEchoingGreen»), оскільки головним героєм і творцем збірника є дитина:
And I wrotemyhappysongs
Everychildmayjoytohear ( «Introduction»).
Збірник має двоякий сенс. З одного боку, це цикл невигадливих дитячих віршів,
повних радості і сміху, але в той же час кожен образ наповнений глибшим сенсом. У поезії
В. Блейка з простими предметами і явищами завжди злиті абстрактні ідеї. Так, ягня (lamb) –
образ божественного милосердя, квітка (blossom) – образ земної і небесної краси, а дитина
(child) стає символом Людини взагалі. І це робить «Пісні Невинності» глибоко філософським
твором.
Вищим моральним критерієм для поета стає «критерій дитячості», бо «і самі діти
святі», тому що невинні. «Невинність», основна категорія збірки, «це не тільки відсутність
досвіду і знання; це перш за все інстинктивна, неосмислена віра в Бога і, як наслідок,
близькість до Бога».
Є два варіанти перекладу назви цієї збірки: «Пісні Невинності» і «Пісні Невідання».
Англійське слово «innocence» не дає такого варіанту перекладу, як «незнання». До того ж
варіант перекладу «Пісні Невідання» суперечить змісту збірки. Невинні діти знають багато
про що: вони знають, що їх помічник – Бог, вони знають красу природи; маленьке негреня
знає, що відмінність між ним і білим хлопчиком тільки в кольорі шкіри
(«TheLittleBlackBoy»).
Релігійна символіка, така характерна для В. Блейка, проявляється і в цьому циклі.
Образи няні, яка дбайливо пестить своїх маленьких вихованців, пастуха, що оберігає стадо,
батька, що шукає свою дитину, мають в тлумаченні поета свій містичний підтекст,
уособлюючи небесні сили, що охороняють людей.
Земля в циклі малюється царством радості і миру, а щастя постає як нормальий,
природний, освячений самим Богом стан на Землі.
У вірші «Весна» ( «Spring»), дзвоники в загальному радісному хорі на славу весни
зливаються воєдино і пташиний щебет, і голоси дітей, і мекання ягнят.
У віршах «Пісень Невинності» багато яскравих, світлих пейзажних замальовок. У
прекрасній «Пісні сміху» («Laughing Song») В. Блейк створює пейзаж, де образи зливаються
із звуками («the dimpling stream runs laughingby» - слово «dimple» позначає і бризги на воді, і
ямочки на щоках, тобто, струмок як би покрився бризгами від сміху), в рядках чується
завзятий сміх, завдяки повтору слова «laugh», і все вірш вінчає переможне «Ha, Ha, He!».
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Головне в цих віршах – пафос любові до життя. В. Блейк використовує різноманітну
словесну палітру, щоб передати радість життя, яка ключем б'є зі сторінок збірника: «glee»,
«laugh», «merrycheer», «happycheer», «joy», «cheerful», «rejoice» , «beamsoflove», «kiss»,
«pretty», «angel», «leap», «run», «livelygreen», «merryscene», «sweet», «sing», «smile», «
delight» тощо.
Центральним віршем цього циклу стає «За образом і подобою» («TheDivineImage»). У
пʼяти строфах укладено усі теми «Пісень Невинності». в. Блейк, підбиваючи підсумок, як би
пише нову молитву:
«ToMercy, Pity, Peace, andLove
Allprayintheirdistress».
Саме вірш, завдяки особливій «заклинательній» ритміці, створюваної анафоричним
союзом «and» і повтором рядків, що містять слова «mercy, pity, love, peace», звучить як
молитва, заклинання не забути, якщо «whereMercy, Love, and Pity dwell / There God is
dwelling too».
Однак реальне земне життя – юдоль не тільки радості, а й скорботи, тому «Пісні
Невинності» сповнені і радостями, і стражданнями – тож вони обоє необхідні частини
божественного промислу. Радісне світосприйняття часом змінюється тривожним настроєм:
розкрита квіточка скаржиться, що світ її «гіркими образами зустрів».
Але незважаючи на це, світлий настрій переважає, тому що мова в поетичному циклі
йде про щастя і радості людської душі, про божественний захист, про одухотвореність
земного світу.
Створення «Пісень Невинності» було завершено в 1789 році. В цей час сам В. Блейк
розглядав цикл як цілісний твір. Але потрясіння кінця 80-х – початку 90-х років, особливо
Велика французька революція, змінили погляди поета на світ. Результатом його світоглядної
кризи стало створення «Пісень Досвіду» («Songs of Ехреiепсе»).
Докорінна зміна філософських поглядів наштовхнула В. Блейка на думку на
створення ряду «сатиричних» віршів, що означало розвінчання своїх колишніх поглядів,
втім, «Пісні Досвіду» швидко переросли рамки цього завдання, перетворившись в самоцінну
роботу, яка базується на нових філософських поглядах. Однак поет з самого початку не
мислив «Пісні Невинності» і «Пісні Досвіду» як два самостійних цикли. Поет свідомо
підкреслює зв'язок двох ліричних циклів. Найбільш яскраво це відображено в назвах віршів:
назви або повторюються («The Chimney Sweeper», «Holy Thursday», «Nurse's Song»), або
побудовані на антитезі ( «The Lamb», «The Little Boy Lost», «The Little Boy Found»,«Infant
Joy» - в «Піснях Невинності» і «The Tyger», «A Little Boy Lost », «The Little Girl Lost», «The
Little Girl Found», «Infant Sorrow» - в «Піснях Досвіду»).
«Пісні Досвіду» різко порушують гармонію, світлий радісний світ «Пісень
Невинності», господарі яких – діти. Глибокий внутрішній драматизм, конфліктність
визначають співвідношення обох циклів. Те, що затверджується в одному, спростовується в
іншому. Такий принцип різких контрастів витриманий всюди. Наприклад, у вірші з «Пісень
Невинності» «TheDivineImage» поет дякує Богу за те, що він дав людям Добро і Любов, і
називає їх найпрекраснішими людськими якостями.
У «протилежному» за змістом вірші з «Пісень Досвіду» він показує їх брехливість.
Вірш побудовано на контрастних по відношенню до вірша «The Divine Image»
образах і антонімічних лексемах: mercy і pity–cruelty, love–fear, selfish love. Слова «peace» і
«love» вже не пишуться поетом з великої літери, так як ці якості загубили своє божественне
призначення і змінилися під впливом реальності. Якщо у вірші з першого циклу описуються
абстрактні якості, відірвані від життя ідеї про людську природу і її божественну основу, то
друге побудовано на зверненні до реальної дійсності, в ньому більше слів, що позначають
реальні предмети або явища: «poor», «snare», «bait», «water the ground with tears», «root»,
«cater pillar and fly», «the raven his nest has made in its thickests hade», «earth and sea».
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Все навколишнє сприймається поетом в світлі нерозв'язних внутрішніх, духовних
конфліктах. Сама Англія постає як країна трагічних контрастів. В. Блейк не цурається
прекрасних образів, створених ним в «Піснях Невинності»; він говорить про те, що в Англії
можуть уживатися і лагідна няня, любляча своїх вихованців, і голодні діти, які стоять на
паперті собору в святому святі.
Подібні образи у поета даються в різному емоційному ключі. Так, в обох циклах є
вірш «Nurse's Song» («Нянина пісня»). Тільки в «Піснях Невинності» воно пройняте світлом і
радістю дитячої гри, голосами птахів та стад на пагорбах, «так що луна сміється у відповідь»,
а «Піснях Досвіду» нічого цього немає, хоча деякі рядки повторюються без зміни, вони вже
несуть протилежний сенс в контексті усього вірша. Поет знову використовує контрастні
образи: «laughing is heard on the hill» - «whisp' ring are in the dale»; «Day» – «night»; птахів і
стада як характеристика весни і літа – зима з її холодом і порожнечею.
При зіставленні циклів ясно простежується, як змінюється ставлення поета до життя.
«Пісні Досвіду» малюють жорстоку і страшну картину буття, вселяють людині гірку правду
досвіду. Це простежується на лексичному рівні: «lapsed soul», «weeping», «darkness dread and
drear», «despair», «cruel, jealous, selfish», «free Love with bondage bound», «loss of ease», «babes
reduc'd tomisery, fed with cold and usurious hand», «heart does ache»,«frowning
night»,«destroy»,«thorns»,«weary oft ime»,«tomb-stones where flowers should be»,«binding with
briarsmy joys and desires», «the Church is cold, but the Alehouse is healthy and pleasant and
warm»,«and mark sine very face I meet marks of weakness, marks of woe» і подібних.
Та картина, яку В. Блейк розгортає перед читачем його другого циклу, безрадісна і
безнадійна. У ній практично немає поблисків світла, крім ідилічної картини спільного
існування тварин і людей у вірші «Набута дочка» («TheLittleGirlFound») і опису ніжної краси
лілії у вірші «Лілея» («TheLily»).
Емоційної вершиною «Пісень Досвіду» є гнівний і скорботний вірш «Лондон»
(«London»). Замість зелених лугів або хоча б опоганеного саду любові перед читачами постає
місто, де все здано на відкуп (chartered) – і вулиці, і навіть води Темзи. Це місто закуте в
ланцюги, створені розумом (або законом; «the mind-forg'd manacles»), на всіх вулицях лежить
«друк безсилля і скорботи» («marks of weakness, marks of woe»).
В. Блейк одним з перших відтворив образ великого міста з непарадного боку, в
деталях повсякденності, часто залишають шокуюче враження. Основну провину за суспільну
несправедливість поет покладає на три іпостасі безплідного розуму: церква, яка допускає
маленьких сажотрусів мерзнути на дахах, королівську владу, що відправляє солдат
проливати кров за божевільну ідею, і інститут шлюбу, який символізує невільну і
протиприродну любов.
В. Блейк, будучи діалектиком за своїми поглядами, створює два цикли віршів, зміст
кожного з яких розкривається тільки в зіставленні з іншим. «Пісні Невинності» - це своєрідні
пасторалі з співучою мелодикою і гнучкою ритмікою вірша, цикл «Пісні Досвіду»
представляє собою жанр своєрідних філософських притч, і жорстка, уривчаста ритміка
повністю відповідає змісту віршів.
Внутрішній розвиток від одного циклу до іншого йде по шляху усвідомлення
боротьби протилежних уявлень про світ, від мрії до дійсності, від ідеалу до реальності.
Поетична думка Блейка прагне глибше і повніше осягнути сутність людського життя.
Ця діалектика простежується і на образно-лексичному рівні поетичної мови Блейка,
де використовуються контрастні, протилежні за змістом слова (це не завжди антоніми) і
слова-образи, за якими в художньому світі поета закріплені певні філософські поняття:
father, child, lamb , tiger, joy, sorrow тощо.
Поет підкреслює нерозривну єдність двох циклів. Після того, як були закінчені «Пісні
Досвіду», він друкує їх тільки спільно з «Піснями Невинності» під однією обкладинкою і
заголовком «Пісні Невинності і Досвіду, що показують два протилежних стани людської
душі» («Songs of Innocence and of Experience Shewing the Two Contrary States of the Human
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Soul»). Досвід осмислюється В. Блейком як набуття мудрості, і Невинність живе в
співдружності з цією мудрістю, але не з невіглаством. Основною думкою цієї книги можна
назвати набуття мудрості. Однак мудрість в «Піснях Невинності» кілька утопічна. Так у
творчості Блейка виникає тема «золотого століття» людства, яка буде активно розроблятися
поетом в його циклі «Пророчих книг».
Висновок же, до якого підводить В. Блейк свого читача, полягає в наступному:
Невинність і Досвід – незавершені стани, і тільки в єдності їх світобудови знайде свою
цілісність душа.
Проаналізувавши одну з праць Вільяма Блейка, а саме «Пісні невинності та досвіду», ми
дійшли висновку, що творчість Блейка має стати частиною літературного навчання у
сучасній школі. Його символізм та неоднозначність образів зможуть стимулювати учнів до
власних роздумів та пошуків істини. Художня сторона творчості автора може сприяти
створенню сумісних (інтегрованих) уроків світової літератури та мистецтва, що сприятиме
різнобічному та глибшому вивченню творчих обріїв автора.
1. Блейк, В. (2001) Пісні Невинності і Досвіду. СПб.: Азбука
2. Songs Of Innocence And Of Experience by Blake, William. Filiquarian Publishing, LLC,
2007.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ТЕРМІНОЛОГІЇ
Вікторія Лебєдєва
студентка 3 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Лузанова Л.В.
Ми живемо в час технічного прогресу, який багато в чому полегшує життя завдяки
новим і корисним винаходам. Але у цих досягнень людства є і зворотна сторона медалі –
наслідки цього прогресу безпосередньо позначаються на екологічному стані навколишнього
середовища у всьому світі. Саме тому, у звʼязку з різким ростом населення та погіршенням
екологічних умов однією з найважливіших для людства проблем стала охорона
навколишнього середовища.
Розвʼязання екологічних проблем потребує спільної праці науковців різних сфер
діяльності: екології, термінології, соціології, юриспруденції та ін. При цьому, запорукою
успіху є ефективна комунікація, яка, безумовно, базується на спільній термінологічній базі.
Переклад термінології, своєю чергою, складає певні труднощі, тому що не завжди можливо
точно передати значення терміна буквально, або віднайти точний аналог в іншій мові.
Багато сучасних лінгвістів, а саме: Беженарь Г. І., Белодед І.К., Волкова І.Н., Володіна
М.Н., Головін Б.Н., Коробін Р.Ю., Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Огуй О.Д., Науменко А.М.,
Даніленко В.П., Пиріков Є.Г., Лотте Д.С. приділяють все більшу увагу проблемам
функціонування термінолексики. Однак, багато питань, повʼязаних з перекладом екологічної
термінології, залишаються невирішеними.
Актуальність статті зумовлена наявністю постійно зростаючого інтересу до вивчення
лінгвістичних особливостей німецькомовної екологічної термінології та її перекладу.
На початку XX ст. вчені почали активно проводити дослідження у сфері термінології
різних мов. Саме в цей час зʼявилось таке поняття як термін. Відтоді в рамках різних
напрямків терміну привласнювали різні визначення. Однак питання про те, що ж все-таки
являє собою цей феномен, залишається відкритим і на сьогодні. З метою всебічного
дослідження наведемо найбільш авторитетні, на наш погляд, дефініції:
1. термін – лексична одиниця, обов'язковою ознакою якої є дефініція [1, с. 15];
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2. термін – мовна одиниця спеціальної лексики конкретної мови, яка номінує
загальне (конкретне або абстрактне) поняття відповідної спеціальної галузі знання [2, с. 15].
У цій роботі ми спираємося на наступне визначення терміна: «терміни являють собою
особливі слова або словосполучення, які протиставляються в семантичному і граматичному
плані словам / словосполученням загальновживаним» [2, с. 3].
Розглянемо детальніше поняття «термінологія». За визначенням С.В ГриньоваГриневича термінологія – це сукупність термінів, які використовуються в певній галузі
знання [4, с. 9].
Вчений також зазначає, що сам термін «термінологія» і його численні трактування є
наочним прикладом необхідності впорядкування спеціальної лексики: до недавнього часу він
використовувався для позначення трьох різних понять не тільки в основному значенні –
«система термінів певної галузі знання», а й в значеннях «вся сукупність термінів мови» і
«наука, що вивчає терміни». Для усунення незручностей були запропоновані такі поняття як:
«термінологічна лексика» або «термінолексика» та термінознавство.
Терміносистема відрізняється від термінології тим, що її створюють фахівці певної
галузі. Вони свідомо відбирають, а в деяких випадках і спеціально створюють слова або
словосполучення-терміни.
Т.Р. Кияк під терміносистемою розуміє впорядковану сукупність термінів, яка
адекватно виражає систему понять спеціальної сфери людської діяльності, між якими існує
обовʼязковий і невідʼємний звʼязок [7,167].
З позиції перекладу в екологічній лексиці виділяємо:
1) екологічні терміни (das Abgas – вихлоп, die Abnutzung – тертя, der Vorregenindex –
коефіцієнт попередніх опадів, der Taupunkt – точка роси, Autokologie – аутоекологія);
2) екологічні реалії. До реалій відносяться назви національних природоохоронних і
дослідницьких організацій, назви національних законодавчих документів, що регулюють
природоохоронну діяльність, техногенний і / або антропогенний вплив на довкілля, назви
національних природоохоронних проектів і програм (der Bodenschutzdienst der
Landwirtschaftsministerium – Служба охорони ґрунтів Міністерства сільського господарства,
Ölverschmutzungsgesetz – Закон про забруднення нафтою, 1990 р., Staatsprogramm für den
Schutz der Zugvögel – Державна програма по захисту перелітних птахів);
3) терміни, що з огляду на національно-культурну зумовленість можуть бути
етноспецифічними (Nuklearkatastrophe von Fukushima – аварія на АЕС у префектурі
Фукусіма) й універсальними (der nuklearen Winter – ядерна зима, die globale Erwärmung –
глобальне потепління, die Mutter Erde – матінка Земля);
4) екологічні терміни-концепти (der Umweltschutz – захист навколишнього
середовища, die Naturkatastrophe – природна катастрофа, Umweltverschmutzung –
забруднення навколишнього середовища, das Umweltbewusstsein – екологічна свідомість).
Особливості перекладу екологічної лексики залежать від типів текстів екологічної
тематики й статусу екологічної лексики (екологічні терміни, екологічні реалії, екологічні
символи, екологічні терміни-концепти). Наприклад, з-поміж спеціальних текстів екологічної
тематики, вирізняється стаття, яка є достатньо детермінованим типом тексту. При перекладі
статті головна задача – відтворити її інформативну функцію. Одиниці екологічної лексики в
статті, які в інших текстах, можуть функціонувати як екологічні реалії, символи або
терміни-концепти.
Анотацію також можна схарактеризувати як жорстко детермінований тип тексту. Це
зумовлено тим, що вона має відповідати загальним вимогам наукового дискурсу. В анотації
зазвичай присутні екологічні терміни, а екологічні символи в анотаціях майже не фігурують.
Терміни-концепти також відсутні в даному типі тексту, оскільки вони функціонують тут як
власне терміни. Основною вимогою при перекладі анотації є збереження інформативності й
термінологічності.
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Проміжне положення між спеціальними й неспеціальними текстами посідає
екологічний звіт. Він може адресуватися як науковцям, так і звичайному,
непрофесіональному читачеві. Відповідно до цього, вживаються різні терміни. Екологічні
терміни переважають у тих частинах звітів, де наводяться технічні описи й статистичні дані.
Враховуючи вимоги до перекладу термінів у спеціальних текстах екологічної
тематики, використовуються переважно відповідники, зафіксовані у спеціальних словниках.
Розглянемо детальніше деякі способи перекладу екологічної термінології:
1. Транскодування (транскрипція і транслітерація) меншою мірою характерні для
перекладу екотермінів з німецької мови на українську і навпаки. Найчастіше вони, як і в
інших мовах, використовуються для відтворення власних назв, що відносяться до екології
загалом або до конкретних проблем (місця проведення екологічних форумів і конференцій,
вибухів, екологічних лих, катастроф і т. д., (Чорнобиль – Tschornobyl,
Фукусіма –
Fukuschima, Хіросіма – Hiroschima, Нагасакі – Nagasakі і т. д.)
Назви великих природних катаклізмів, техногенних аварій і катастроф становлять
особливу групу одиниць екологічної лексики [5, c.231]. Такі лексичні одиниці
перекладаються за допомогою кальки або транскодування. Іноді перекладач додає коментар
із відомостями про час, місце й характер аварії.
2. Калькування. Завдяки цьому методу в мові перекладу передається поморфемна
структура слова і його семантика. Калькування використовується «при необхідності
передати поняття, яке зʼявилося в іншомовному середовищі, але використання прямого
запозичення в перекладі небажано в силу різних причин» [3, с. 148]: die Ökologie (від грец.
oekos – житло, logos – вчення) – екологія, die Biologie (від грец. bios – життя, logos – наука)
– біологія, die Convention (від франц. convention – зустрічатися) – конвенція, die Ressoursen
(від франц. ressources – допоміжний засіб) – природні ресурси, die Population (лат. population
– народ) – популяція, рід.
3. Тлумачення значення / описовий переклад / дескриптивна перифраза. У деяких
випадках значення терміну неможливо передати за допомогою калькування або
транскодування. Це, переважно, пояснюється тим, що в німецькій мові широко
використовуються слова-композити, які перекладаються українською декількома словами.
(Naturerfahrungsraum – простір для отримання досвіду спілкування з природою;
Salzbergwerk-Abfallendlager – контейнер для зберігання радіоактивних відходів в соляних
виробках; schwüle Luft – повітря з високим вмістом діоксиду вуглецю).
Отже, існує безліч екологічних термінів, які не мають прямого перекладу на
українську мова або мають дослівний переклад – «кальку», що утруднює розуміння терміна
неспеціалістом або людиною, яка не є носієм мови. Саме тому адекватний переклад термінів
екологічного дискурсу – непроста задача для перекладача. Значною мірою при перекладі
екотермінів з німецької мови на українську застосовується буквальний переклад або
калькування. При введенні нового терміна такий переклад може супроводжуватися
додатковою експлікацією. При запозиченні нових термінів або національно маркованої
лексики в функції терміна (або семантичного компонента терміна) використовується
додаткова експлікація або описовий переклад на додаток до буквального перекладу або
транслітерації.
1. Даниленко В.П. (1977) Русская терминология: опыт лингвистического описания.
М.: Наука. 246 с.
2. Лейчик В.М. (2014) Терминоведение. Предмет, методы, структура. М.: Книжный
дом Либроком. 264 с.
3. Жабо Н. И. (2012) Экотерминосистема французского и русского языков:
структура, семантика (ресемантизация), особенности и способы перевода : Дисс. … канд.
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ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В НІМЕЦЬКІЙ
ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Олена Лузанова
студентка 3 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т.С.
Питання співвідношення мови з обʼєктами дійсності набувають особливої
актуальності в період посилення тенденцій глобалізації, що в цілому призводить до певних
змін у менталітеті етносів, світосприйнятті і вербалізації життєвого досвіду. Сучасний етап
вивчення мовної свідомості, вербального образу світу набуває широкого значення.
Сприйняття, категоризація та концептуалізація навколишньої дійсності мовною особистістю
починається з осмислення явищ навколишнього світу, організованих у ньому об’єктів та з
визначення місця людини в системі цих об’єктів. Результатом таких процесів є виникнення
теорії концептів. Для лінгвістичних праць кінця XX століття типовим є визначення концептів
як наборів смислів, якими оперує людина у процесі своєї ментальної діяльності та пізнання
світу [1; 2; 3]. Основною метою концептуальних досліджень вважається реконструкція
структури концепту та зіставлення фрагментів картин світу в різних мовах, оскільки
концепти – як ключові культурні, так і універсально логічні – формують концептуальну
картину світу.Змістовно всі концепти розділяють на параметричні та непараметричні
ментальні утворення: до перших належать ті концепти, які виступають як класифікаційні
категорії для зіставлення реальних характеристик об’єктів (простір, час, кількість, якість
тощо); до других належать концепти, що мають предметний зміст.
Взаємодіючи з представниками іншої культури, люди зустрічаються з низкою
проблем, що ускладнюють спілкування. Це мова, національний одяг, інша кухня, інші норми
суспільної поведінки. Як відомо, німецька культура істотно відрізняється від української. В
процесі вивчення німецької мови ми повсякчасно стикаємося з труднощами перекладу тих чи
інших лексичних одиниць, які є складними для розуміння представниками нашої культури.
Життя в Німеччині відрізняється впорядкованістю й розміреністю. Для забезпечення
високого рівня життя німцю достатньо належним чином виконувати всі правила і закони.
Порядок у німців «у крові», він передається генетично як головний скарб, як головний
позитивний приклад від батьків дітям. Справжні німці всі схожі один на одного, вони
настільки однакові, що, поспілкувавшись лише з декількома людьми, можна відразу
виділити кілька німецьких національних особливостей. Головними концептами, які можна
виділити в німецькій лінгвокультурі і які є підтвердженням того, що впорядкованість є
одним з головних пріоритетів для німців, слід вважати перш за все Ordnung (порядок), далі
Sicherheit (безпека), Pünktlichkeit (пунктуальність), Sauberkeit (чистота), Perfektionismus
(перфекционізм) та багато інших. Не випадково стійкий порядок характерний і для
німецького речення. Прямий і зворотний порядок слів, рамкова конструкція, порядок слів
підрядного речення – основні поняття німецького синтаксису. Крім того, слід зауважити, що
любов німців до порядку породжує їх критичне ставлення до організації власного та
суспільного життя. Критика / невдоволеність є досить поширеним явищем в житті людини і
соціуму, яке тісно пов'язане з життєдіяльністю людей і самим безпосереднім чином
торкається їхніх інтересів. Можна, на наш погляд, стверджувати, що критика є одним з
універсальних понять сучасного суспільства. Особливо це стосується німецькомовного
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соціуму, для якого на першому місці завжди залишається порядок та впорядкованість. Тож,
на нашу думку, одним з найважливіших концептів німецькомовної культури є концепт
критики чи то невдоволеності.
Концепти «критика» та «невдоволеність» («Unzufriedenheit») і різні аспекти їх
дискурсивної реалізації не отримали до теперішнього часу належного висвітлення,
незважаючи на те, що вербалізація критики може стати причиною комунікативних невдач і
навіть конфліктів у ситуаціях міжкультурної комунікації.
Концепт Kritik / Unzufriedenheit у німецькій мовній свідомості можна визначити
наступним чином – це вираження негативної оцінки тих явищ, з якими субʼєкт критики не
згоден і які суперечать, на його думку, певним нормам суспільства, правилами і вимагають
виправлення. Процес (критики) вираження невдоволення супроводжується докором,
засудженням обʼєкту критики і сприймається останнім, як правило, негативно. Успішність
критики визначається також її субʼєктом, точніше, сприйняттям останнього адресатом
мовної дії критики – критика з вуст розумної, знаючої людини має більше шансів бути
почутою і прийнятою.
Як відомо, опис концепту передбачає сукупність певних дослідницьких процедур, що
включають дефініційний аналіз імені концепту, а також його базових лексем-репрезентантів
(ключових слів, що представляють базову вербалізацію концепту, основних мовних
репрезентацій концепту) синтагматичних і парадигматичних зв'язків ключових слів
концепту, контекстуальний і пареміологічний аналіз.
Аналіз словникових дефініцій ключових слів Unzufriedenheit і unzufrieden sein, що
містяться в авторитетних словниках сучасної німецької мови, дозволив встановити наявність
наступних значень вищеназваних лексем-репрезентантів: 1) вираження оцінки, як правило,
негативне; 2) вираження свого незадоволення тим чи іншим об’єктом чи ситуацією; 3)
вираження почуття нещастя :
Unzufriedenheit – 1. Das Unzufriedensein; 2. Problem, Kritikpunkt; Misstimmung. –
Невдоволення – 1. Бути невдоволеним; 2. Проблема, зауваження, незгода [4].
Unzufriedenheit – Zustand, in dem man mit dem Gegebenen, den Verhältnissen und
Bedingungen, dem Vorhandenen und Erreichten nicht einverstanden ist. – Невдоволення –
поняття, що виражає незгоду з дійсністю, обставинами, умовами, які досягнуті [5].
unzufrieden sein – nicht glücklich sein. – Бути невдоволеним – бути не щасливим [5].
Kritik – 1. die Beurteilung e-r Person / Sache nach bestimmten Kriterien bzw. die Worte,
mit denen diese Beurteilung ausgedrückt wird; 2. Ein Bericht in der Zeitung, im Radio usw. in dem
ein Buch, Film o.Ä. beurteilt wird. – Критика – 1. Оцінка людини / речі за певними критеріями
словами, за допомогою яких виражається ця оцінка; 2. Звіт у газеті, на радіо тощо, у якому
книга, фільм чи щось подібне судять [4].
kritisieren – tadeln, an jmdm. Negative Kritik üben. – Критикувати – засуджувати,
практикувати негативну критику з якогось приводу [6].
Основними понятійно-змістовними ознаками концепту Unzufriedenheit є
«невдоволення», «нещастя», «розчарування»,«докір», «невдача», які відзначені в усіх
словникових джерелах.
Аналіз синонімів лексем-репрезентантів показав переважно негативний характер
критик \ невдоволення , пор.:
Unzufriedenheit: Bitterkeit, Entmutigung, Enttäuschung, Ernüchterung, Missmut, Unlust,
Verärgerung (гіркота, розгубленість, розчарування, розчарування, невдоволення, відраза,
роздратування.)
unzufrieden sein: sich ärgern, sich betrogen / verletzt fühlen, jammern, klagen, schimpfen,
meckern, motzen (злитися, відчувати себе обдуреним, скиглити, скаржитися, лаяти, жалітися.)
У значенні більшості синонімів відображено вищеназвані аспекти змістовної
структури концепту «невдоволення» – негативне вираження незадоволення недоліками,
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докір, осуд, які отримують свій розвиток у таких змістовних ознаках, як повчання, вказівка,
спростування, зауваження, попередження, догана, стягнення.
Аналіз окремих слів, словосполучень та виразів повсякденного вжитку, які виражають
невдоволення, розчарування та критику, підтверджує основні змістовні ознаки концептів
«Критика» \ «Незадоволення», які було виявлено в результаті дефініційного аналізу:
 Scheiße – лайно
 Blöd – Ich finde es blöd. – Я вважаю, що це безглуздо.
 Mist – Hör auf Mist zu bauen. Ich bin satt davon. – Досить цього, я вже наївся
цього гімна.
 Behindert und deppert (vulgär und umgangssprachlich)–Bist du ganz behindert? Ти
зовсім головою поїхав?
 Ich bin enttäuscht–Я взагалі розчарований.
 Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt – Мої очікування не виправдалися.
Актуальність вибраної теми зумовлено проблемою осмислення мовних одиниць як
структур представлення знань, оскільки за сукупністю концептів можна робити висновки
про ментальні моделі дійсності, які відображені в мові взагалі і в мовній свідомості
конкретних носіїв мови.
Своєрідність будь-якої нації значною мірою виявляється в її ціннісних настановах і
пріоритетах, які ґрунтуються на базових категоріях етичної аксіології, оскільки останні, з
одного боку, є універсальними, тому що вони онтологічно релевантні як для кожної
особистості, так і для нації в цілому, а з іншого боку, – лінгвокультурно специфічними,
оскільки кожен народ має свій власний соціокультурний і націєтворчий розвиток. Тому
особливо перспективним у цьому зв’язку вбачається вивчення концептів, які маніфестують
певний набір найважливіших для етносу культурних значень, у тому числі й моральних.
Крім того, дана тема повністю відповідає загальному спрямуванню сучасної лінгвістики на
вивчення лінгвокультурних концептів у час тотальної глобалізації, коли виникають
проблеми в міжкультурній комунікації через відмінності в мовах і культурах представників
споріднених і неспоріднених лінгвоспільнот. Слід зауважити, що відсутність комплексних
досліджень лінгвокультурного концепту «Критика-Незадоволення» як в аспекті зіставної
лінгвокультурології, так і в перекладацькому аспекті теж є вагомою перевагою обраної теми.
Перспектива подальших досліджень полягає в тому, що концепт Незадоволення є
одним з основних, на нашу думку, в німецькій лінгвокультурі, але незважаючи на це майже
не досліджений. Ми вважаємо, що подальше вивчення цього концепту ґрунтується на
детальному аналізі зазначеної вище лексичної одиниці на матеріалі сучасної німецької мови.
1. Артюнова Н. Д. (1993) Введение. Логический аналіз язика: ментальные действия.
М. : Наука. 356 с.
2. Кубрякова Е. С. (1988) Роль словообразования в формировании языковой картины
мира. Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира. М. : Наука. С. 142-172.
3. Степанов Ю.С. (2001) Семиотика концептов. Семиотика: Антология. М. С. 603612.
4. Duden, Unzufriedenheit, die URL: https://www.duden.de/rechtschreibung/Unzufriedenh
eit
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ЕМІЛІ БРОНТЕ У
КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ
Тетяна Міхова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.
Досліджeння творчості видатної aнглійської письменниці Eмілі Брoнте (1818-1848) є
надзвичайно важливим аспектом розуміння літературного процесу Aнглії середини століття
XIX. Вaртo зaзнaчити, щo в aнглiйськiй лiтeрaтурi сeрeдини ХІХ ст. рoмaнтизм i “клaсичний
рeaлiзм” зaклaдaються oднoчaснo. Звідси випливає специфічне для літератури цієї країни
взаємопроникнення двох художніх систем. Письмeнники-рeaлiсти знaчнo пoглибили
рoзв’язaння прoблeми взaємoвiднoсин oсoбистoстi i суспiльства за допомогою пояснення
типових соціальних обставин, які визначають природу типових характерів.
Історія створення. Буремний перевал (англ. Wuthering Heights) – єдиний роман Емілі
Джейн Бронте. Його було видано під чоловічим псевдонімом Елліс Белл у 1847 році. Оцінки
літературної цінності з плином часу змінювались з негативних на позитивні, особливо у 20-ті
роки минулого століття. Сьогодні роман належить до канону класичної англійської
літератури.
Метою цієї статті є розкриття теоретичних аспектів у романі. Мета статті підвела до
розв’язання таких завдань:
 вивчення особистісного і творчого становлення Е. Бронте;
 аналіз художнього світу і композиційну структуру роману Емілі Бронте
«Буремний перевал»
Наукова новизна дослідження полягає в аналізі конкретних засобів вираження,
використаних Е. Бронте в її романі.
Методи дослідження включають в себе: порівняльний, стилістичний, лінгвістичний,
структурний, описовий та аналітичний.
З кінця ХІХ століття художня спадщина Емілі Бронте та її особистість поступово
почали привертати до себе все більшу увагу. Почали з’являтися нариси біографічного
характеру та літературнокритичні розвідки. Неодноразово звучала думка про те, що вона
значно більшою мірою поет, ніж романіст.
Емілі Бронте стала міфологізованою як особистість, так як одна з сестер Бронте. Вона
була обрана як «Абсолютна Особистість», як «Змучений Геній», і як «Вільний Дух», хто
спілкується з Природою; тріо сестер – Шарлотта, Емілі і Енн – були перетворені в
романтичних повстанців, а також в одиноких геніїв [55, с. 14]. Їх особисте життя було
сентіменталізованим, їх сімейне життя демонізованим. По правді кажучи, їх життя і будинок
були дивними і часто нещасними. Їхній батько був замкненою людиною, який часто
знаходився насамотинці в своїй кімнаті; їх тітка Бранвелл, яка виховувала їх після ранньої
смерті матері, також була наодинці. Дві старші сестри померли ще в раньому дитячому віці.
Протягом трьох років Емілі нібито спілкувалася тільки з членами сім'ї і слугами. Їх брат
Брануелл, алкоголік і наркоман, піддав сім'ю пеклом маренням і погрозами самогубства та
вбивства їх батька, його фізичним і розумовим погіршенням, його нападами білої гарячки і,
нарешті, його смертю.
Мало що відомо безпосередньо про Емілі Бронте. Все, що збереглося від власних слів
Емілі про себе, – це два коротких листи, дві щоденникові записи, написані їй, коли їй було
тринадцять і шістнадцять років, і дві денні газети, написані, коли їй було двадцять три роки і
двадцять сім. Майже все, що відомо про неї, відбувається з робіт інших людей, перш за все
Шарлотти.
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Деякі факти її життя та творчості були розглянуті у ґрунтовному дослідженні
О.Петерсон «Сімейство Бронте» (1895), яке містить глибокий професійний аналіз талантів
та творів усіх трьох сестер Бронте. Саме Емілі дослідниця вважає самою яскравою
виразницею родинного таланту Бронте. Визнаючи оригінальність та самобутність творчості
Емілі, О. Петерсон все ж віддає перевагу більш впорядкованому художньому світові романів
Шарлотти. Роман «Грозовий перевал» російською мовою було перекладено лише в 1956
роціПерші переклади романів Шарлотти та Емілі Бронте українською мовою з’явилися у
Львові. Перший переклад роману Е. Бронте належить Михайлу Рудницькому, він був
надрукований у 1933 році під назвою «Буреверхи». В основі перекладу був галицький
діалект української мови. Вдруге «Грозовий перевал» було перекладено українською мовою
у 2004 році Д. Радієнком (передмова О. Бандровської). Треба зазначити, що варіант назви,
запропонованої М. Рудницьким, більше пасує до змісту твору та до його оригінальної назви,
ніж калька з російського перекладу – «Грозовий перевал». В українському
літературознавстві теж відчувається відсутність детальних монографічних досліджень
творчості Емілі Бронте. Деякі риси її творчої манери висвітлено у передмовах М.
Рудницького, О. Бандровської, критичних статтях Х. Денисюк (Пастух). Енциклопедичний
довідник «Зарубіжні письменники» за редакцією Н. Михальської та Б. Щавурського (2005) та
навчальний посібник О. Анненкової «Зарубіжна проза ХІХ століття: європейська реалістична
проза 1830-1880 років» (2006) містять нариси біографічно-критичного характеру про
творчість усіх трьох сестер Бронте.
Твори Е.Бронте і роман «Буремний перевал» дуже були повʼязані. Редактор її творів
К. У. Хетфілд бачить в обох однаковий розум, а Чарльз Морган бачить в них «одну і ту ж
нереальність цього світу, таку ж велику реальність іншого ... і унікальну уяву» [54, с. , 98].
Незважаючи на те, що вона опублікувала всього один роман, Емілі Бронте продовжує
хиткі відносини з інтелектуальною традицією девʼятнадцятого століття, яка послідовно
підтримувала гуманістичні цінності, або висуваючи вимоги індивідуума, та підтримуючи
інтереси співтовариства. Спокуса для читачів полягає в тому, щоб стабілізувати ці
відносини, або розглядаючи Бронте як романтичного реакціонера, який відкидає художню
літературу, що увійшла в моду в 1840-х роках, та зіставляючи її роботу з утилітарною
традицією, породила літературний реалізм. Однак при спробі визначити жанр «висот
Вутерінга» проблема не була вирішена. Це стало тільки більше очевидним.
У романі «Буремний перевал» авторка вдається до цікавого ідейно-композиційного
прийому розрізнювальних повторів. Ідеться про подібність і водночас відмінність певних
образів-персонажів – мужів суворого характеру Хіндлї, Хіткліфа, Гертона з будинку в
Буреверхах і лагідних Ізабелли та Едгара Лінтонів з Оселі Шпаків. Певною мірою подібні
одна до одної Кетрін старша і її донька, теж Кетрін (Кеті). Прийом подібності – неподібності
увиразнює еволюцію характерів, наприклад, Кеті й Гертона.
Багато критиків, вихваляючи стиль Бронте, образи і вибір слів, стверджують, що
«Буремний перевал» насправді є поезією, маскується під прозу. Ця проза має чітку структуру
і стиль. Примітно, що «Буремний перевал» – це впорядковані пари: два домогосподарства,
два покоління і дві пари дітей [64, с. 128]. Деякі критики відхиляють сюжет персонажів
другого покоління як простий переказ першої історії; однак при цьому вони відхиляють всю
другу половину книги. Кожна з двох основних сюжетних ліній двох поколінь складається з
17 глав. Ясно, що для того, щоб повною мірою оцінити «Буремний перевал», слід звернути
увагу на другу половину, особливо відзначаючи, що друга половина – це не просто переказ, а
скоріше перегляд – форма оновлення і відродження. Ці впорядковані пари найчастіше є
парами контрасту. Найпомітніша пара з двох будинків: Буремний перевал і маєток
Thrushcross Grange. Буремний перевал має дикі, вітряні болота і його мешканці мають такі ж
характеристиками. Навпаки це спокійні, впорядковані парки Thrushcross Grange і його
жителів. У кожному домогосподарстві є чоловік і жінка, а в іншій – один і той же. Читачі
отримують уявлення про цих персонажів не тільки спостерігаючи за тим, що вони думають,
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говорять і роблять, але і порівнюючи їх зі своїми колегами, помічаючи, як вони не думають,
говорять і діють. Багато дізнаються, дізнавшись, ким не є.
Схоже, що роман «Буремний перевал» потрапив в ті ж мінливі вітри історії, що і інші
великі романи того періоду. Легко побачити, як, з одного боку, романи, які розігрували
фантазію про висхідну мобільності, забезпечували читачам середнього класу байку про свою
появу у владі, як припустив Іан Уатт. Однак в тридцяті і сорокові роки, коли очевидне зло
індустріалізму зробило цю влада не стільки утопічною фантазією, скільки фактом, який
потрібно захищати, ми не повинні дивуватися, виявивши, що агресивний індивідуалізм
змінює своє значення, щоб грати злочинницьку роль в історії. Безпосередньо всупереч
інтересам читачів на момент Бронте, такий головний герой не тільки виступив би з критикою
політики середнього класу, але і тим самим виявив би коріння влади середнього класу,
засновані на аморальній і конкурентному характері.
Вивчаючи біографію Е. Бронте, ми виявили, що її оточення сформувало її особистість
і її творчий шлях. В її житті у неї не було близьких друзів, вона захоплювалася містикою і
насолоджувалася самотою на природі. Всі ці елементи прикрашають як її вірші, так і роман
«Буремний перевал». Будучи домробітницею і старанно працюючи, у молодої дівчини був
єдиний вихід до її почуттів при написанні віршів. Її сестра Шарлотта охарактеризувала свій
поетичний стиль як «стислий і лаконічний, енергійний і справжній. На мій слух, у них була
також своєрідна музика – дика, сумна і піднесена» [53, 8].
У дитинстві письменство було засобом розваги для сестер Бронте. Після того, як двоє
старших померли, почали писати п'єси і вірші, створюючи світ під назвою Ангра і Гондал. В
молодості сестри страждали від труднощів, в тому числі фінансових, і листування, здавалося,
було засобом виживання. Їх письменницька діяльність швидко розвивалася, і через кілька
місяців у кожної сестри був закінчений роман. Історія Емілі описується в романі «Буремний
перевал».
Дослідивши систему персонажів роману, ми прийшли до висновку, що історія
сповнена протилежностей. Таким чином, у нас є два протилежних практично в усіх
відношеннях оповідача – Локвуд і Неллі. Як розповідь розділена між оповідачем чоловічої і
жіночої статі, так і протягом всього роману головні персонажі збалансовані між чоловіком і
жінкою.
Примітно, що кожен літературний критик, який коли-небудь аналізував структуру
роман «Буремний перевал», відзначав її двоїсту природу і пропонував свій варіант цієї
природи. Річард П. Васовскій стверджував, що мова йде про упорядковані пари: два
домогосподарства, два маєтки, два покоління і дві пари дітей. І ці впорядковані пари
найчастіше є парами контрасту. Девід Сесіл запропонував розглянути роман «Буремний
перевал» як орієнтований на місце персонажів в космосі, в якому все було жваво
охарактеризовано двома духовними принципами: принципом шторму, який був різким,
безжальним, динамічним і диким, і принципом спокою, який був ніжним, милосердним,
пасивним і ручним.
Говорячи про стиль роману, критики також постійно помічають його двоїсту натуру –
романтичність і реалістичність одночасно. У критиків (наприклад, Роберт Кілі, Джон Боуен)
термін «романтичний роман» часто прирівнюють до роману і готичного роману.
Експерименти Бронте з оповідної структурою і зовнішніми пристрасними відчуттями, а
також уявлення любові не тільки в її спокійних і усміхнених аспектах, але також в її дикому,
бурхливому настрої – все вказує на романтичний / готичний стиль роману. Як і в готичній
літературі, навіть і в романі «Буремний перевал» мають ключове значення. Надприродна,
дика природа, мрія і безумство, фізичне насильство і збочена сексуальність
протиставляються соціальним угодам і інститутам. Спочатку це може створити враження, що
роман є дві книги в одній, але, нарешті, Thrushcross Grange і Wuthering Heights зливаються.
На психологічному рівні «Буремний перевал» можна інтерпретувати як боротьбу
юнгіанського анімуса і анима за інтеграцію в одну особистість. У звʼязку з цим фігура
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Хіткліфа здається центральної і організуючою в романі. Страсна інтенсивність роману
«Буремний перевал» створює світ помсти без закону і справедливості, в якому Хіткліфф є
домінуючим, владним присутністю, як стороннім, так і інсайдерськими, голодної сиротою і
жорстоким господарем.
Протягом всього роману «Буремний перевал» характер Хіткліффа визначають дві
різні, але взаємоповʼязані навʼязливі ідеї: його прагнення до любові Кетрін і його жага
помсти. Абсолютно інший підхід взятий Гремом Тітлером, який застосовує психологічну
теорію девʼятнадцятого століття до роману. Грем Тітлер припустив, що Хіткліфф відповідає
сучасним медичним діагнозом мономанії, як визначив Жан Етьєн Домінік Ескол, один із
засновників сучасної психіатрії. Есквіол визначав мономанія як «хвороба крайнощів,
сингулярності, однобічності». Застосування цього визначення до Хіткліфф занадто очевидно,
щоб потребувати подальших коментарях.
1. (2008) Bloom’s guides. Emily Bronte’s Wuthering Heights. Edited and with an
introduction of Harold Bloom. Bloom’s literary criticism. 93 p. 56.
2. Bowen J. Melding fantasy and realism in Wuthering Heights URL:
http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/melding-fantasy-and-realism-inwutheringheights
3.
Bowen
J.
Walking
the
landscape
of
Wuthering
Heights
URL:
http://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/walking-the-landscape-of-wuthering-heights
4. Bowen J.
Who
is Heathcliff?
URL:
http://www.bl.uk/romantics-andvictorians/articles/who-is-heathcliff
5. Bronte E. (1848) Wuthering Heights. A novel. New York. 286 p.
6. Cecil D. (1948) Early Victorian Novelists: Essays on Revaluation. Pelican. 12 p.
7. Cowie R., Sussman N., and Ben-Ze’ev A. (2011) Emotion: Concepts and Deﬁnitions
Emotion-Oriented Systems. The Humaine Handbook. Petta, P.; Pelachaud, C.; Cowie, R. 794 p.
SISTEMUL LIMBII ROMÂNE ŞI NIVELURILE SALE PRIN PRISMA
LINGVISTICII GENERALE
Людмила Негуріца
студентка 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – викл. Кісеолар П.Д.
Orice limbă este constituită dintr-un ansamblu de elemente organizate într-un anumit mod,
între care se stabilesc relaţii. Funcţionarea acestora este condiţionată de locul pe care îl ocupă ele în
sistem, de raporturile cu alte unităţi. Limba este divizată în câteva subsisteme sau niveluri (fonetic,
lexical, morfologic, sintactic), dotate cu o structură specifică. Autonomia fiecărui nivel se datorează
legăturilor ierarhice cu nivelurile adiacente şi structurii diferite de cea a celorlalte niveluri.
Unităţile aceluiaşi nivel nu pot fi scindate în elemente mai mici cu o structură identică, ci în
unităţi de rang inferior: de exemplu, morfemul se disociază în foneme, iar cuvântul se divizează în
morfeme. În componenţa unui anumit nivel, unităţile respective au acelaşi grad de complexitate,
ceea ce face ca morfemele să reprezinte succesiuni de foneme, gloseme, să constituie succesiuni de
morfeme, iar propoziţiile să fie, de regulă, succesiuni de cuvinte.
Nivelurile sau subsistemele limbii includ elemente omogene, de acelaşi rang, ce se
subordonează aceloraşi reguli de funcţionare. „Numim nivel de limbă acea parte a sistemului său,
care dispune de unitatea corespunzătoare cu acelaşi nume” [9, p. 218]. E.Benveniste consideră că
acest concept ne ajută să înţelegem modul în care elementele limbii formează întregul sau sistemul
acesteia: „Noţiunea de nivel ni se pare a fi esenţială pentru determinarea procedurii de analiză. Este
singura care poate justifica natura articulată a limbajului şi caracterul discret al elementelor sale;
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singura care ne permite să recunoaştem, dincolo de complexitatea formelor, arhitectura specifică
părţilor întregului”[1, p. 113].
Potrivit concepţiei lui E.Benveniste, în limbă există două tipuri de relaţii: distribuţionale,
între elementele aceluiaşi nivel, şi integrative, ce apar între elementele diferitelor niveluri.
O poziţie deosebită în sistemul limbii române, în particular, şi al limbilor romanice, în
general, ocupă infinitivul dotat cu însuşiri eterogene verbale şi nominale. În calitate de verb, acesta
comportă regim verbal (regentează obiectul direct şi indirect), poate fi raportat la persoană; îi sunt
proprii categoriile diatezei, ale tranzitivităţii / intranzitivităţii etc.
Trăsăturile verbale şi nominale ale modului în discuţie nu au evoluat în acelaşi mod în
variate limbi, fapt ce a generat diferenţe de ordin funcţional. Portugheza, spre deosebire de română,
posedă, alături de infinitivul „nepersonal”, un „infinitiv personal”, dotat cu mărci ale persoanei [5,
p. 93 – 94]. În limbile romanice occidentale, bunăoară în franceză, sunt folosite frecvent variate
tipuri de propoziţii infinitivale [8, p. 58]. Substituind substantivul în anumite anturaje, formaţiunea
dată se poate substantiviza, preluând indicii nominali (articolul ş. a.). Fenomenul remarcat s-a extins
în spaniolă, unde semnalăm structuri de tipul: el decirlo, el oirte, verle [4, p. 75 – 76] etc.
În idiomurile romanice, mai cu seamă în cele occidentale, infinitival realizează diverse
funcţii, îmbinându-se cu substantive, adjective, verbe şi adverbe, ceea ce denotă caracterul său
polifuncţional. Totuşi, frecvenţa modului în discuţie nu este aceeaşi. În română acesta şi-a întărit
poziţiile în îmbinările cu substantive şi adjective; pe lângă verbe, însă este concurat de conjunctiv –
mod personal – dar şi de supin, care tind să-l înlocuiască. Este de observat că şi în poziţie
postsubstantivală şi postadjectivală infinitivul se pretează înlocuirii prin modurile concurente.
Cauzele „reducerii” infinitivului au fost multă vreme discutate în controversă [6, p. 42]; în
opinia unor savanţi, existenţa în limba română a supinului, neatestat în celelalte idiomuri romanice,
a facilitat, pe de o parte, substituirea parţială a infinitivului prin conjunctiv, iar, pe de altă parte, a
încetinit „extincţia” acestuia. Modurile menţionate sunt nişte sinonime funcţionale, despre care se
afirmă că s-ar afla în distribuţie defectivă [2, p. 124], fiind folosit nu doar în contexte identice, dar şi
diferite. Semnificaţiile comune ale formaţiunilor în cauză au condiţionat raportul de sinonimie între
ele. Atât în română, cât şi în limbile romanice occidentale, modurile nepersonale sunt utilizate
abundent în componenţa sintagmelor predicative, în construcţiile cauzative, în ipostaza diferitelor
complemente (directe, indirecte, circumstanţiale) [2, p. 176 – 179, 180 – 185]. În ambianţele
semnalate, în franceză şi în alte limbi romanice occidentale se atestă frecvent infinitivul, pe când în
română infinitivul poate fi concurat nu doar de modurile nepersonale (supin, participiu), ci şi, mai
cu seamă, de conjunctiv. Dezvoltarea şi funcţionarea limbii nu formează o antinomie, ci reprezintă
două procese interdependente: limba se dezvoltă funcţionând, iar funcţionarea acesteia are loc
datorită dezvoltării anterioare [3, p. 77].
În procesul evoluţiei sistemelor lingvistice se remarcă două direcţii: achiziţia unor elemente
calitativ noi şi pierderea sau modificarea unităţilor vechi. Examinarea limbii ca un sistem dinamic
presupune atenuarea hotarelor tranşante între unele categorii gramaticale, restructurarea funcţională
a elementelor limbii. În plan tipologic, limbile sunt caracterizate din punctul de vedere al
destrămării sau al păstrării reminiscenţelor unor faze anterioare. Totuşi, raportul dintre fenomenele
arhaice şi inovaţii prezintă particularităţi de la o limbă la alta. În limba română se atestă flexiuni
nominale de număr şi caz, moştenite din latină, bunăoară: lat. noctis > rom. al unei nopţi; lat.
tempora > rom. timpuri; lat. homines > rom. oameni; lat. lupe > rom. lupule ş. a. În aceeaşi limbă
funcţionează forme sintetice
şi analitice ale cazurilor genitiv şi dativ, ceea ce este lesne de observat în îmbinările: a distribui
elevilor cărţi / a distribui cărţi la elevi; a aduce pomuşoare copiilor / a aduce pomuşoare la copii; a
se adresa ascultătorilor / a se adresa către ascultători; harnicul fecior al ţăranilor / harnicul fecior
de ţărani; a pleca în zorii zilei / a pleca în zori de zi etc. În limbile romanice occidentale, valorile
cazuale sunt exteriorizate doar prin mijloace analitice, datorită lipsei unui subsistem cazual ce ar
cuprinde opoziţii categoriale.
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Restructurarea sistemelor lingvistice de la sintetism la analitism implică unele premise şi
tendinţe importante:
a) se ţine cont de gradul de coeziune a nivelurilor în sistemul limbii, în ansamblu;
b) este evaluată corelaţia dintre elementele derivative şi cele ce ţin de compunerea
cuvintelor, pe de o parte, şi formaţiunile analitice, pe de altă parte;
c) sunt precizate mărcile de gen, număr şi caz în subsistemul nominal şi cele de număr şi
persoană la verbe;
d) sunt evidenţiate variate semnificaţii modale şi raporturile dintre modurile personale şi
nepersonale;
Generalizând cele expuse mai sus, ţinem să subliniem că sistemele şi categoriile diverselor
limbi cuprind fenomene interdependente la diferite niveluri, repartizate în variate câmpuri (lexicosemantice, gramaticale). Existenţa unor asemenea câmpuri este un indiciu al evoluţiei limbii.
Trăsăturile contradictorii atribuite structurii limbilor nu este doar un rezultat al dezvoltării
anterioare, ci şi o premisă a evoluţiei ulterioare.
1. Benveniste E. (2000) Nivelele analizei lingvistice. În: Benveniste E. Probleme de
lingvistică generală. Bucureşti.
2. Diaconescu I. (1977) Infinitivul în limba română. Bucureşti.
3. Березин Ф.М., Головин Н.Б. (1979) Общее языкознание. Москва.
4. Васильева–Шведе О.К., Степанов Г.В. (1981) Теоретическая грамматика
испанского языка. Синтаксис предложения. Москва.
5. Вольф Е.М., Никонов Б.А. (1965) Португальский язык. Москва.
6. Десятова М.Ю. Функционирование инфинитива в балкано-романских языках URL:
pstgu.ru/down load / 1236083278.
7. Мечковская Н.Б. (2001) Общее языкознание: Структурная и социальная
типология языков: Учебное пособие для студентов филологических и лингвистических
специальностей. 2-е изд. Москва: Флинта: Наука,.
8. Софийская И.М. (1972) Типология инфинитивных предложений в современном
французском языке. Москва.
9. Степанов Ю.С. (1975) Основы общего языкознания. Москва.

RĂZBOIULUI ÎN OPERA SCRIITORULUI ROMÂN ION DRUȚĂ
Міхаєла Паску
студентка 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Голованова О. М.
A citi este o virtute, o prerogativă care implică respect și apreciere față de munca
scriitorului, dar și față de truda acestuia, căci cine dacă nu el stă nopți întregi deasupra foii,
încercând să construiască lumi în care să ne topim sufletele. Iar autorii care definesc apetitul unui
cititor sunt, de regulă, cei de la începutul drumului. În cazul meu, acel scriitor care mi-a trezit
pasiunea pentru carte a fost Ion Druță, scriitor basarabean, devenit ulterior membru de onoare al
Academiei Române [1].
Academicianul Mihail în articolul «Cuvântul și duhul trăiesc prin credință (Ion Druță la 80
de ani)» subliniază că în cele aproape şase decenii de mare trudă pe ogorul literelor, Ion Druţă şi-a
creat cinstit şi cu toată responsabilitatea profesională un nume şi o operă de mare răsunet nu numai
pe cuprinsurile dintre Nistru şi Tisa, ci şi în întreaga Europă : Moscova, Londra,Paris, Berlin, Riga.
«Ion Druță s-a impus lumii întregi printr-un model original de nuvelă poetică, de roman
poetic, de dramă poetică,– prin capodoperele perene «Povara bunătăţii noastre», «Biserica Albă»,
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«Clopotniţa», «Casa mare», «Frumos şi sfânt», «Păsările tinereţii noastre», «Doina», «Sania»,
«Toiagul păstoriei», «Povestea furnicii» ș.a. În aceste şi alte opere Ion Druţă a dezvăluit lumii
întregi «faţa» şi sufletul autentic al neamului nostru dintre Nistru şi Prut, frumuseţea lui poetică şi
înţelepciunea-i nepieritoare, credinţa neclintită în adevăr şi în cele sfinte, verticalitatea şi
demnitatea, dar şi dramele nesfârşite, puterea lui de rezistenţă, răzvrătirile lui întru căutarea şi
stabilirea propriei identităţi [2, p.3].
Dar, s-o luăm de la început. Ion Druță s-a născut la 3 septembrie 1928 într-un frumos sat
românesc numit Horodiște, în acele vremuri parte componentă a județului Soroca al României mari.
A văzut lumina zilei în familia lui Pentelei Druță, zugrav bisericesc, și al Soficăi, de origine
ucraineană. După instaurarea puterii comuniste, Ion Druță a absolvit școala de silvicultură și
cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură «Maxim Gorki» al Uniunii Scriitorilor din
U.R.S.S.
Druță a debutat la începutul anilor ’50, creând într-un final o colecție de patru volume cu
diferite nuvele, povestiri și un roman. Este foarte important să înțelegem că lucrările lui Ion Druță
nu au vârstă și nici nu au intenția să delimiteze cititorul printr-un plafon de percepție. Bătrân sau
tânăr, cititorul va simți aromele scriiturii lui din care transcend cele mai firești trăiri umane. M-aș
încumeta să afirm că acest autor a reușit să focalizeze atenția cititorului pe satul basarabean, drept
punct major de reper.
Totodată, trebuie apreciată maniera în care autorul și-a îmbrăcat personajele în naturalețe,
fără a le colora sau șlefui unghiurile. Ion Druță recompune tradițiile, transformând scrisul într-un
mesaj de anvergură. Opera sa completă face parte, pe bună dreptate, din fondul de aur al literaturii
române contemporane din Basarabia.
Chiar dacă a scris într-o perioadă istorică dificilă (perioada războaielor), Ion Druță s-a
încumetat să meargă dincolo de aranjamentul superficial al claselor sociale, punând în capul mesei
munca, meritocrația și râvna basarabeanului de la sat. Aș merge până la punctul în care aș spune că
Druță este unul dintre cei mai sinceri prozatori din spațiul românesc din Basarabia [1].
Tema războiului este des abordată de către Ion Druță în romanele «Frunze de dor» și
«Clopotnița», «Balade din cîmpie» și «Povara bunătății noastre», drama «Casa Mare» și nuvela
«Samariteanca».
Romanul «Frunze de dor» ne face să călătorim în timp și spațiu, amintindu-ne de rădăcinile,
de originile sfinte ale neamului nostru. Este primul și unul dintre cele mai reușite romane ale lui Ion
Druță, este o capodoperă a literaturii noastre basarabene, autorul zugrăvind, în chip veridic, ceea ce
este specific și autentic satelor noastre.
Acțiunea din roman cuprinde o perioadă scurtă de timp: din primăvara până în toamna
anului 1945, adică sfârșitul celui de-al doilea război mondial și primele zile de liniște și pace
instaurate în Valea Răzeșilor. Deși zugrăvește o durată relativ scurtă, Druță pune în lumină
evenimente definitorii pentru întreaga comunitate: sfârșitul războiului, revenirea și încadrarea în
muncă, tămăduirea rănilor sufletești, zilele grele de după război, dar și viața tinerilor din sat, care
ziua muncesc în câmp, iar seara își dau întâlniri și petreceri la clubul din sat, precum și primele
iubiri care se țes între ei. Astfel, Ion Druță «a reușit să dezvăluie lumii întregi adevărata față a
sufletului neamului dintre Nistru și Prut, frumusețea lui poetică și înțelepciunea-i nepieritoare,
credința neclintită în adevăr, în datini și în cele sfinte, verticalitatea și demnitatea, dar și dramele
nesfârșite și puterea lui de rzistență» [3, p. 14].
Ceea ce captează în această operă este măiestria narativă a autorului, textul și limbajul ei
fiind accesibil pentru orice categorie de cititori. Ne încântă prin lirismul duios, prin vorbele cu tâlc
și potrivit alese, prin capacitatea de a antrena în acțiune tipuri umane rupte din «matricea stilistică a
satului» [4, p. 288] basarabean. Firul epic al narațiunii are în centrul său două cupluri de tineri «ce
cresc și se împlinesc pe fundalul amplu al derulării evenimentelor diurne din satul de baștină»[5, p.
58]. Primul personaj care apare pe scena romanului – Trofimaș, cel care așteaptă zi de zi, indiferent
de vreme, o scrisoare de la bădița Toadere, – este puntea de legătură dintre viața satului și zilele
amare de pe front. «O singură bucurie avea Trofimaș: scrisorile. Cu scrisoare ștampilată, venită de
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departe, Trofimaș se simte și el ostaș, încadrat în marea bătălie» [6, p. 20]. Aceasta a fost şi soarta
celorlalţi copii şi tineri pe care îi invocă Ion Druţă. Prin așteptarea chinuitoare a veștilor de pe front,
autorul intensifică mesajul antirăzboinic pentru a ne introduce cu primile episoade în atmosfera
specifică a satului moldovenesc din perioada reflectată.
După o introducere cu caracter tragic, atmosfera acestui «poem de dragoste» [7, p. 279] este
destinsă de cele două cupluri de tineri. Rusanda și Gheorghe, Domnica și Scridon. Nu în zadar, în
prezentarea cuplurilor, am menționat, mai întâi, personajele feminine, căci ele sunt cele care dau
tonul relației lor: Rusanda își alege singură drumul destinului său, iar Domnica îl ține mereu în
suspans și la distanță pe Scridon. Ele urmăresc să se impună și să impună propria ordine, propriile
viziuni asupra lucrurilor. Metamorfozele pe care le suportă interioritatea lor se fac resimțite și în
anturajul lor existențial. «Femeia, în viziunea autorului, este activă, flexibilă, energică, ambițioasă,
dornică de transformare. Iar odată cu metamorfozele eului, ea încearcă să modifice exterioritatea,
făcând din aceasta oglinda tribulațiilor interioare» [8, p. 10]. Aflați la vârsta îmbobocirii, viața
acestor tineri este strâns legată de viața satului Valea Răzeșilor.
Autorul este un liric incorigibil, el își iubește sincer personajele, le prezintă cu tot ce au ele
mai frumos și în toată complexitatea caracterului lor, iar detaliul pitoresc își află locul în paginile
scriiturii. Aceste personaje sunt chemate de glasul pământului: Rusanda și Gheorghe lucrează
câmpurile din Hârtoape: el ară, ea – seamănă mazăre; Domnica și Scridon prășesc pe creasta de
deal: „Era un început de vară, unde și unde vedeai pe-o creastă de deal câte un prășitor încovoiat cu
spinarea la soare. Scridon și-a dat pălăria pe ceafă, grăbea căluții și se uita prin toate părțile... Ceva
mai la vale se vedea o copilă prășind” [6, p. 101]. Numai că Rusanda este prima care rupe cu
tradiția. Ea converge spre noile orizonturi pe care i le decide noua realitate. «Se duce la școală, măi
Gheorghiță, – spune mătușa Frăsâna – și, când s-o întoarce, are să fie de-amu învățătoare la noi în
sat» [6, p. 195]. Sufletul lui Gheorghe tresare la auzul acestor cuvinte, aceasta duce la prăbușirea lui
morală, la oscilarea între vis și realitate. Fire sensibilă, el se simte debusolat și profund rănit:
«Gheorghe stătea pe gânduri. Era țăran născut în zodia țăranilor și visa să ia în căsătorie o fiică de
țăran, dar învățătoare? Pentru ce-i trebuie lui învățătoare la casă? Și cum poți face cu ea căsnicie –
tu cu plugul, ea cu creionul?» [6, p. 199]. Lipsește ceva din relația lor, ambii sunt caractere și nici
unul nu vrea să cedeze, însă vocea feminină a fost mult mai puternică. Este prezentată trăirea
psihologică a noii realităţi, conflictul izvorând din frământările sufleteşti şi stările de spirit ale
eroilor. Pe parcursul romanului, Druţă ne introduce în intimitatea acestor eroi, având o sensibilitate
aparte pentru universul lăuntric și psihologiile umane.
Domnica şi Rusanda sunt din același sat, au aceeași vârstă, au învățat în aceeași școală, au
muiat penița în aceeași călimară, provin din familii de țărani, dar se deosebesc ca firi şi
temperamente, ca structură sufletească şi sensibilitate: Rusanda era una la părinți, «Domnica însă na avut norocul să fie nici cea mai mare, nici cea mai mică în casă... Când a îmbătrânit păpușa,
Domnica tot sta pe gânduri, îi părea rău s-o îngroape, pe când Rusanda a avut trei păpuși, pe care lea botezat, le-a măritat și le-a îngropat cu mult mai înainte decât se obișnuia în lumea păpușilor.
Când au terminat câte patru clase și li s-a spus că li-i de-ajuns atâta învățătură, că preotese oricum
n-au să ajungă, Domnica și-a azvârlit trăistuța cu cărți în pod și i-a bucurat pe părinți... Rusanda
însă nu i-a ascultat. Era singura moștenitoare, părinții nu i se prea plângeau de necazuri și avea de
unde să nu-i asculte» [6, p. 28-29]. Constatăm că avem în față structuri sufletești diferite, diferențele
fiind destul de evidente.
La fel se întâmplă și cu personajele masculine. Dacă e să vorbim de Gheorghe și Scridon,
primul este un tip cu o fire sensibilă, este marcat profund de tot ce se întâmplă în jurul său, trăiește
viața prin prisma emoțiilor sufletești. Pe când nu putem spune același lucru despre Scridon, la care
observăm o anumită superficialitate și lipsă de sensibilitate. Este zvăpăiat, mai puțin marcat de
sentimentalism. Totuși, «Rusanda și Gheorghe, pe de o parte, Domnica și Scridon, pe de alta, sunt
perechi de o frumusețe morală deplină, ilustrând, în fapt, puritatea condiției existențiale a
comunității rurale, ca normă ființială aici, dintotdeauna» [5, p. 58].
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Dacă e să ne referim la stilul operei, vom constata că ea ne farmecă printr-un stil original și
un limbaj poetic sugestiv. «Narațiunea este preponderent lirică, digresiunile și stările de visare
sporesc în mare măsură caracterul ei emoțional» [7, p. 282], un liric duios descoperim în întrega
scriitură, cuvinte omologate cu muzica, o măiestrită analiză psihologică, duioşia relatării, multă
dragoste pentru eroi şi fiinţele plăpânde şi mici, pentru locuri şi, mai ales, pentru oamenii trăitori în
acest sat de câmpie. Opera s-a impus prin fondul ei liric, prin scenele plastice de viaţă prin umorul
specific, prin stilul şi formula narativă şi, mai ales, prin frumuseţea şi bogăţia lăuntrică a eroilor.
Tonul elegiac și liric își face loc în finalul romanului, în momentul când Gheorghe pleacă la
armată. Plânge mama sa după el, plânge badea Vasile, plânge Domnica, în urmă rămânând «o
căsuță cu destinul său trist, o gospodărie dezvelită în ajunul iernii, o femeie frântă de durere în
mijlocul drumului, cu mâinile ridicate spre cer, și peste tot frunze galbene, frunze de jale, frunze de
dor», frunze ce dor.
«Povara bunătății noastre» este formată din două cărți: «Balade din cîmpie» și «Povara
bunătății noastre». Cele două romane urmăresc destinul comunității rurale din satul basarabean
Ciutura din Câmpia Sorocii în anii de dinainte de Primul Război Mondial și până în 1945 (prima
carte), apoi în primii ani ai regimului sovietic instaurat după cel de-al Doilea Război Mondial (cea
de-a doua carte). Ideea romanului este că lupta pentru supravieţuire a românilor dintre Prut şi Nistru
a cerut multă tenacitate, mult curaj, multă forţă şi nenumărate sacrificii.
Subiectul îl formează dramatica existenţă a românilor din Basarabia, supuşi mereu unui atac
dinspre răsărit. Dacă în «Fraţii Jderi» al lui Mihail Sadoveanu acest atac era realizat de tătari, iar în
«Nunta domniţei Ruxandra» de cazaci, în romanul lui Ion Druţă atacul este dat de ruşi.
Eroul principal al romanului este Onache Cărăbuş, care este din satul Ciutura, de lângă Bălţi.
În momentul cedării Basarabiei, el se găseşte, în mod simbolic, pe podul de pe Prut, între un
grănicer român şi unul rus. El se reîntoarce după război în sat, într-un moment dramatic, când satul
ia foc şi oamenii rămân fără adăpost.
Stilul romanului este influenţat de modelul narativ sadovenian, cu elemente de umor ca la
Creangă şi cu simboluri care să sugereze profunda unitate dintre neamul românesc şi glia
străbunilor: «De când e lumea, ei au mers împreună, poporul şi pământul lui..., deoarece pământul
este vatra şi soarta unui popor». De aceea «dacă au arat şi au semănat pământul, au avut
dreptate».
Ion Druţă ştie să dea expresivitate textului. El îşi caracterizează eroul, pe Onache, prin
gesturi simple: «îi salută cu o cimilitură» pe cei adunaţi pe piatră, «ochii lui veşnic zâmbăreţi au
prins a se zimţui în lacrimi», «ştie badea un cuibuleţ cu un singur ou». Pentru el, pribeagul, întors
acasă după patru ani de război, «sătucul de la încheietura celor două dealuri s-a transformat în
inima lui Onache în tot ce avea el mai sfânt»[9].
Ion Druţă este un mare Poet în sensul larg al cuvântului, poate cel mai mare după Mihai
Eminescu. [10, p.].
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
В НАЦІОНАЛЬНО-ЗМІШАНІЙ РОДИНІ БЕССАРАБІЇ
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У центрі уваги дослідження – визначення особистісних аспектів етнічної ідентичності.
Мета статті: вивчення суб'єктивних етнічних уявлень на індивідуальному рівні, враховуючи
складну систему відносин особистості і малої етнічної групи (сім’ї).
Проблеми, пов’язані з процесом дослідження етнічної ідентичності, завжди привертали
увагу багатьох вчених, інтерес яких викликаний не тільки потребами пізнання шляхів
розвитку сучасного суспільства, а й питанням етнічної ідентифікації та етнічної
самосвідомості членів міжетнічної родини. Концентруючи різні мови, традиції, почуття і
сподівання народів, етнічна самосвідомість є одним з головних факторів і критеріїв розвитку
національних та регіональних рухів. Ця тема є досить актуальною для жителів
Бессарабського краю, адже в Бессарабії мешкають представники багатьох національностей,
причому мовний склад Одеської області, наприклад, відрізняється великою різноманітністю.
У Південній (Бессарабській) частині області, крім російської та української мов, поширені
молдавська (румунська), болгарська, гагаузька мови. Так, у Болградському районі мешкають
60,8% болгар, 18,7% – гагаузів, кількість росіян та українців майже однакова (відповідно
8,0% та 7,5%). У Ренійському районі переважно проживають 49,0% молдаван, 17,7%
українців, 15,1% росіян, 8,5% болгар та 76,9% – гагаузів. В Арцизькому районі населення
складає 39,0% болгар, 27,4% українців і 22,5% – росіян. У Тарутинському районі мешкають
37,5% болгар, 24,5% українців, 16,5% це – молдавани та 13,9% – росіяни [2].
Варто зазначити, що абсолютна кількість жителів сповідують одну релігію, мають
споріднену культуру і розмовляють мовою своїх національностей, залишаючи мовою
міжнаціонального спілкування російську, а в останні роки - й українську. Історично так
склалося, що всі етногрупи завжди були дружні, а з початку ХХ століття кількість
національно-змішаних шлюбів нашого краю постійно зростає, що свідчить про зближення
національно-культурних рис етногруп Бессарабського краю.
Інститут соціології НАН України зазначає, що в процесі взаємодії народів на
мікрорівні – через сімейні зв'язки, сусідські поселення, трудові колективи - розвивається і
збагачується культура, зміцнюються міжетнічні відносини. Інтенсивні соціальні зміни в
українському суспільстві, що відбулися за останні десятиліття, привели до трансформації
сімейно-шлюбних відносин і зміни колишньої ціннісної парадигми міжетнічних відносин.
Етнічна інтеграція відбувається більш повно і гармонійно саме у змішаних типах сімей,
оскільки індивід, постійно перебуваючи у поліетнічному середовищі, стикається з
проблемою етнічного самовизначення й тому частіше замислюється над своєю етнічною
приналежністю. Таким чином, для міжнаціональних шлюбів домінуючим питанням є
формування етнічних якостей індивіда, етнічна самоідентифікація індивіда.
На думку Н. Паніної етнічно змішані родини розглядаються як первинні осередки
суспільства, в яких відбувається трансформація етнічної самосвідомості, закріплюється і
вдосконалюється все те позитивне, що накопичено народами в галузі культури, традицій,
звичаїв, мови. Вони широко поширені в країнах з багатонаціональної структурою та
активним міграційним обміном [5, с. 98].
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Самосвідомість етнічної спільності як феномен проявляється лише через етнічні
уявлення окремих людей. «Одним словом, було б недостатньо коректно не тільки повністю
ототожнювати самосвідомість етнічної спільності і етнічну самосвідомість особистості, а й
абсолютизувати їх відмінність» [1, с. 158].
Розгляд проблеми етнічної самосвідомості передбачає виділення в якості об’єкта
суб'єктивні уявлення окремої людини. Етнічна самосвідомість означає віднесення себе до
певної етнічної спільності, усвідомлення приналежності до певного народу. Формування
етнічної самосвідомості – це тривалий процес, який бере початок в ранньому віці і
продовжує своє становлення в свідомості і поведінці людини протягом усього його життя і
обумовлений особливостями міжетнічного середовища існування особистості. Серед
факторів і умов, що впливають на становлення національної ідентичності, необхідно
виділити сім'ю, школу, мову, етнічні стереотипи, характер взаємин між етносами і ін. [6,
c. 106]. На думку ГВ. Уварової, на першому етапі формування етнічної самосвідомості
особистості найбільш значущим фактором залишається сім’я, адже це перше джерело
формування Я-концепції, структурованої сукупності рис, образів, почуттів, які є невід'ємною
частиною людини.
Етнічна самосвідомість неможлива без прийняття рідної мови, культури, традицій.
Отже, важливу роль в адаптації національних груп, інтенсивності міжнаціональних відносин
відіграє мова – засіб, за допомогою якого люди спілкуються один з одним, обмінюються
думками, домагаються взаємного розуміння. Невипадково мовна поведінка в поліетнічному
суспільстві стає предметом дослідження соціолігвістів та психологів: Виготського Л.С. –
автора досліджень з проблематики мовленнєвого мислення, Н. Бікової, предметом вивчення
якої є типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації, Т. Бурди, яка аналізує мовну
поведінку особистості в умовах українсько-російського білінгвізму, Р. Кіся розкриває
співвідношення мови, думки і культурної реальності [4, с. 304].
Синтезуючи точки зору вище вказаних дослідників, ми приходимо до висновку, що
мовна поведінка – процес мовного (особистісного або групового) спілкування, який
втілюється у вчинки, дії соціальних суб'єктів, різновид соціальної поведінки, сукупність
мовної свідомості.
Сім'я впливає на дітей особистим прикладом. В національно-змішаній родині, зазвичай,
рідною мовою стає та, на якій розмовляють батьки. На основі рідної мови в сім'ї відбувається
первинна соціалізація, розвиваються творчі здібності дитини. Рідною мовою звучать
колискові пісні матері, потішки, примовки, встановлюються міжособистісні мовні контакти.
Зазвичай, мовний розвиток дітей йде без особливих труднощів. Емоційна мова, атмосфера
щасливої родини викликають позитивні відповідні емоції з боку дитини, що сприятливо
впливає на душевне самопочуття і виховання дітей, позитивно позначається на формуванні
мовної поведінки дитини.
Друга мова формується на базі першої. При цьому дитина на обох мовах отримує
необхідні і достатні відомості про реальність, вміє орієнтуватися в просторі, розповісти про
себе. Дві мови розвиваються паралельно, взаємно збагачуючись, доповнюючи один одного.
Але, незважаючи на широке використання мов нацменшин, етномовна соціалізація
підростаючого покоління відбувається в основному російською мовою, або українською.
Мовні орієнтації національно-змішаної сім'ї залежать від того, наскільки сильні сімейні
традиції, чи вміють батьки зберегти мову і передати ії підростаючому поколінню.
Як правило, конкретне визначення людиною своєї етнічної приналежності
здійснюється шляхом прийняття нею національної приналежності батьків. Діти, що мають
батьків, які відносяться до різних національностей, приймають етнічну приналежність
одного з батьків. Такий вибір залежить від доволі різних обставин: політичних, соціальноекономічних, сімейно-правових, релігійних тощо. Іноді вирішальну роль може зіграти і
етнічна ситуація, наприклад, чисельне співвідношення національності, до якої певним чином
належать батьки [6, с. 106].
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Для міжетнічної родини функція соціалізації дитини є однією з найважливіших,
оскільки в подібних родинах майже завжди присутній елемент вибору: мови, культури,
національності і т.д. На початковому етапі цей вибір визначається батьками, і, як правило,
дитина, вихована відповідно до цього вибору, не змінює його згодом. Таким чином, зміст
функції соціалізації, з точки зору трансляції та відтворення культури, залежить від типу
внутрішньо сімейних стосунків [3, с. 136].
З метою виявлення, чи володіють діти рідними мовами своїх батьків та до якої
національності себе відносять, нами було проведено анкетування серед молодих людей віком
від 17 до 20 – студентів ІДГУ (всього 60 респондентів). Ми отримали наступні результати.
На запитання «У вас національно-змішана родина (мама і папа різних національностей)?»
35% респондентів дали позитивну відповідь, а у 65% – батьки належать до однієї
національності. Тобто, більше половина опитуваних народились в національно-смішаних
сім’ях, що може бути своєрідним кількісним показником існування такого типу сімей в
Бессарабському краю Одеської області.
Цікаві відповіді нами було отримано на запитання «До якої національності ви себе
відносите?» 26% респондентів віднесли себе до молдован, 39% – болгари, 5% вважають себе
гагаузами, а 30% відмовилися від національностей своїх батьків відповівши, що визнають
себе за національністю українцями, хоча й народилися з національно-змішаних родинах. І це
дуже засмучує, адже 30% людей фактично знецінили мову і культурні традиції своїх
різнонаціональних батьків.
Сумні відповіді ми отримали на запитання «Чи знаєте ви свою національну мову та
національні традиціі?». Тільки 39% респондентів відповіли – так, в родині збереглося
багато національних традицій, у 26% – так, але багато традицій практично не
використовуються в родині, 5% опитаних знають тільки мову, а традиції не знають і 30%
респондентів не знаю національну мову і національні традиції.
На запитання «Чи однаково володієте мовою та знаєте всі традиції тих,
національностей до яких належать ваші батьки?» 28% опитаних відповіли – так, знаю мову
та традиції двох національностей, 42% – знаю традиції двох національностей та володію
однією національною мовою і 30% респондентів відповіли – національних мов своїх батьків
не знаю і традиції теж.
На запитання «Ви розмовляєте з батьками на національних мовах чи мовами
міжнаціонального спілкування (українська, російська)?» 43% респондентів відповіли - порізному, зазвичай національною мовою, 27% – по-різному, зазвичай мовами
міжнаціонального спілкування(російська, українська), а 30% відповіли, що розмовляють
тільки міжнаціональними мовами спілкування (російська, українська)
Як бачимо, майже половина опитуваних не володіють рідними мовами, а для чверті
рідні мови не є основними мовами спілкування в сім’і.
Після опитування студенти ділилися своїми думками. Ось наприклад відгук Валерії:
Мені зараз повних 19 років. Досі я жила, не замислюючись над питанням до якої
національності я себе відношу. Мої батьки належать до середньо чисельних
національностей в нашій країні: мама – гагаузької національності, а тато – болгарської.
Сім’я для мене близькі і найрідніші люди – це не тільки осередок суспільства, але і перше
джерело формування Я-концепції.
Вікторія дійшла висновку:
І все-таки, я вважаю, що я – українка. Мова батька – болгарська, практично не
вживається в нашій сім’ї. Тільки деякі слова іноді згадуються. Мама молдавської
національності і, звичайно ж володіє молдавською мовою, тато теж розмовляє
молдавською, незважаючи на приналежність до болгарської національності. Мені досить
важко себе віднести до болгарської або молдавської національності, так як я прийняла мову
і культурні традиції своєї країни і рідного краю. Звичайно ж, я володію українською мовою,
але в нашій сім’ї всі розмовляють російською. Для мене рідна мова – російська

128

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
Опрацювавши матеріали опитування можна зробити деякі припущення, чому молодь не
розмовляє рідними національними мовами, а саме:
- національні мови непопулярні в українському суспільстві, переважна більшість людей
розмовляє російською або українською мовами;
- не має мотивації для вивчення і популяризації національних мов, тому що в
суспільстві основними мовами спілкування є українська та російська;
- молоді люди багато часу проводять в соціальних мережах, де спілкування
відбувається російською, українською, англійською і немає потреби розвивати діалогічне
мовлення на рідних національних мовах спілкування.
Зазначимо, що дуже часто зустрічається в змішаних родинах, що діти не знають
національних мов своїх батьків і звикли розмовляти мовою міжнаціонального спілкування –
українською, російською.
Мовна поведінка батьків, як в дзеркалі, відбивається в мовній поведінці дітей.
Перебуваючи в безлічі рольових і мовних ситуацій, орієнтуючись в обстановці спілкування
на співрозмовника, дитина демонструє ту чи іншу манеру спілкування, мовну поведінку, яка
у мірі ії дорослішання стає для неї звичною. Таким чином, роль сім’ї у формуванні та
розвитку мови, прищеплення людині перших навичок суспільного життя, культурної
адаптації велика. У сім’ї закладаються цінності, ідеї, норми спілкування один з одним.
Відомо, що мови, як фактор формування етнічної самосвідомості відіграє не менше
важливу роль. За допомогою мови засвоюються традиції, звичаї, трудові навички, знання,
національні цінності, що накопичуються з покоління в покоління. Мова, на думку
О.А. Зеленської, сховище духовної культури, виразник національної самосвідомості. Втрата
мови перший крок до втрати національної самосвідомості.
Мовна соціалізація дітей в родинах, де є батько й мати, як правило, успішна: вони
виявляють, розвивають розумову діяльність, опановують «техніку» спілкування, правила
ввічливості, норми поведінки. В результаті, формується мовна компетенція особистості –
здатність засвоювати будь-яку мовну систему на основі логічної розумової діяльності. В
національно-змішаній родині спостерігається активний процес формування і розвитку
двомовності, збереження і примноження національної культури, мови, традицій. Дві (і
більше)мов розвиваються паралельно, взаємно збагачуючись, доповнюючи один одного.
Для збереження і підтримки зразків національної культури, етнічної самосвідомості
народу необхідно в першу чергу цілеспрямовано прищеплювати підростаючому поколінню
знання про національні традиції, звичаї, фольклор, сприяти збереженню народних звичаїв і
особливостей національної самобутності, мови, формувати почуття гордості і патріотизму за
свою країну і свій народ, розвивати морально-етичні якості дітей і молоді, зміцнювати
етнічну самосвідомість, толерантне ставлення до людей іншої національності, всіляко
сприяти виконанню сім’єю своїх функцій.
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ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРНОЇ ГЕОГРАФІЇ В ГУМАНІТАРНІЙ НАУЦІ
Олена Полозюк
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Савоськіна Т. О.
Літературна географія являє собою наукову дисципліну, що розвивається в рамках
культурної географії. Інтерес до цієї науки з боку географів і предстaвників інших дисциплін
слід розглядати в контексті процесу гуманізації науки взагалі і географії зокрема. Цей процес
відбувaється досить болісно і суперечливо. І, не звертаючи увагу на певні успіхи, необхіднa
подaльша розробка методологічних і теоретичних питань даної науки.
Метою даного дослідження є aналіз проблеми літературної географії в гуманітарній
науці.
Aналіз попередніх досліджень. Багато наукових праць вітчизняних суспільних
літературознавців присвячено аналізу основних положень літературної географічної науки.
Серед них: Н.Ю. Замятина, Н.П. Aнциферов, A. Гетнер, Ю. Веденін, М. Пaлaмарчук, Н. С.
Мироненко, В.П. Мaксaковський, О.А. Лaвренова, Кубряковa Е.С та багато інших. Основні
методологічні зaсaди літературної географії розглянуто в фундаментальних працях цих та
інших вчених [1, 6, 7, 9, 11, 13]. Ці ж вчені розглядають особливості культурної географії як
склaдової літературної географії.
Виклад основного мaтеріалу. Місце літературної географії серед інших культурногеографічних дисциплін є значимим. У першому наближенні предмет культурної географії
можна охaрaктеризувати як розподіл культури по поверхні Землі. Однак культурa має одну
важливу особливість: вонa не тільки пасивно «розміщується» по території, пристосовуючись
до різних природних умов, культура здатна помислити себе в просторі.
Д. Замятін виділяє в межах гуманітарної географії імажинальну географію,
зaзнaчаючи, що вона вивчaє «… особенности и зaкономерности формировaния
геогрaфических обрaзов, их структуры, специфику моделировaния, способы и типы
репрезентации и интерпретации» [5, с. 55]. Синонімами імажинальної географії автор
називає «образну географію», «географію уявлення», «імагінативну географію»,
«філософічну географію», відзначaючи, що в семантичному відношенні найбільш широким
являється термін «образна географія». Тобто, головним поняттям імaжинальної географії, на
його думку, виступає географічний образ, а серед методичних прийомів дослідження автор
розглядає моделювaння геогрaфічних образів, тому до «базових методів» відносить
«обрaзно-географічне
кaртографування».
В
понятійно-термінологічному
апараті
імaжинальної географії Д. Замятін виділяє «образно-географічні системи, образний простір
(обрaзно-географічний простір), ментaльно-географічний простір, метaпростір» [5, с. 56].
Пропонуючи власну періодизацію розвитку імaжинальної географії автор виділяє
чотири періоди, починаючи з другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і говорить, що на
початку ХХІ ст. вона здійснила вплив на розвиток багатьох наукових нaпрямів, включaючи
історію, «комплексное грaдоведение и регионоведение». Прикладне значення цієї наукової
галузі він пов’язує з «…мaркетингом территорий, стран, регионов и мест, рaзрaботкой
имиджей территорий в рекламе, туристическом бизнесе, инвестиционной деятельности» [12,
с. 57].
Зaзначимо, що в сучасній соціaльній геогрaфії, частиною якої (на нашу думку) є
імaжинальна географія, вагоме місце займає моделювання географічних образів, в тому числі
і на основі oбразно-географічних кaрт, бо дозволяє відтворити динаміку відповідних
географічних образів в дослідженнях ментального прoстoру сoціуму та окремих
особистостей і може з успіхом викoристoвуватися в прикладних дослідженнях географії міст,
районної планіровки, маркетингу територій тощо. Можна багато в чому не погоджуватися з
Д. Замятіним, зoкрема стoсoвно пoнятійного апарату, методичних аспектів та деяких, сутo
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географічних положень пропонованого напряму, але заслуговують підтримки ідеї
міждисциплінарності, важливості постановки питання про сучасні дослідження, зокрема
географічного образу, іміджу територій тoщo [4].
Щоб краще зрозуміти предмет і своєрідність літературної географії, рoзглянемo
предмет і основні напрямки культурної географії.
А. Геттнер в 1930 р. писав: «Географія рaс і нaродів, релігій, держaв, заселення і міст,
трaнспорту, господaрського життя, мaтеріальної і духовної культури, все це суть частини
географії людини» [3]. І таким чином визначaли предмет даної наукової дисципліни aж до
1970-х рр.
Однак, як зазначалося вище, література може не тільки пасивно «розташовуватися» по
території, пристосовуючись до різних навколишніх обставин, але й здaтнa «помислити себе»
(уявити) в просторі [8, с.18]. Тому важливим aспектом предмета культурної географії є
географічнa кaртинa світу, точніше безліч національних і регіональних географічних картин
світу в літературному контексті.
Культурнa географія мистецтва є «відцентровий» нaпрямок наукової дисципліни. Ю.
А. Веденін називає цей напрямок «географією мистецтвa» [1, c.17]. Він вивчaє і інтерпретує
aреали артефактів і їх культурні комплекси, просторові образи творів мистецтва, культурний
простір і географічні образи видaтних діячів мистецтва. Серед конкретних дослідницьких
напрямків можна виділити географію живопису, літерaтурну географію, географію музики,
географію кінематографа і ін. Таким чином, літературнa географія відноситься до культурної
географії мистецтва.
Предметом літературної географії є взаємодія літерaтурнoго і геoграфічнoго
прoсторів, в результаті якого формується літературнo-географічний прoстір.
Oсновні пoняття і терміни літературної географії повʼязані з її прикордонним
положенням між культурною географією та літературознавством. Від першoї запoзичені такі
важливі для даної наукової дисципліни поняття, як літературне (літературно-географічне)
місце, літературно-географічний простір. Літературoзнавство «поділилося» з літературною
географією таким жанром, як літературна подорож. Величезний матеріал для літературнoгеoграфічногo дoслідження міститься в місцевій літературі, яку нерідко називають
регіoнальної літературою.
Місцева (регіональна, міська) література представляє собою не тільки джерело
інформації про країну, а й матеріал для «відкриття» ключових місць країни, засіб для
виявлення регіональних образів і для розуміння своєрідності регіональної ідентичності.
Н.С. Мирoненко зазначає «Літературний текст в цьому випадку виступає і як джерелo
наукової інтуїції, і як дослідницький полігон для дослідних гіпотез, що стосуються таких
питань, як співвідношення внутрішнього і зовнішнього (по відношенню до місця, спільноті);
життєва взaємодія людей на території; діaлектика спокою і руху (також стосовно образу
місця); вкоріненість і бездомність та ін. Іншими словами, текст виступає джерелом
найрізномaнітніших відомостей, але не вирaжених в ньому прямо, a отриманих з його
семантичних глибин за допомогою процедур логічного aналізу. Зрозуміло такий підхід
вимaгає від дослідника вільного і творчого ставлення до матеріалу» [11, с.63].
Тож не дивно, що для літературної географії, місцева література, її різні жанри,
включаючи регіoнальний роман, має величезне значення. Більш того, місцева література і
літературна географії ставлять одні і ті ж завдання: обидві націлені на створення
геoграфічного образу, oбразу місця або регіону. Англійську, французьку, російську місцеву
(регіональну) літературу потрібно розглядати як цінний матеріал для літературногеографічного дослідження країн і регіонів.
Важливу думку прo взаємовідносини географії та літератури висловив американський
географ І-Фу Туан; він вважав, що географія звернулася до літератури як до сховища
невраховaного просторового досвіду взaємин людини і навколишньoго світу.
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Одним з перших вітчизняних дослідників, який став займатися літературними
образами географічного прoстору, був Н.П. Анциферов. Він рoзвинув уявлення про дух, або
генії місця. Згідно давньоримському розумінню генія місця (genius loci) як духу-покровителя
людини він співвідноситься з малими земними локусами – житлами, природними
урочищами. Н.П. Aнциферов дав іншу інтерпретацію терміна, застосувавши його до
історичного міста. В свoїx дослідженнях він простежив, як змінювався його літературний
образ з XVIII по XX ст. [2, с.94].
Серед вітчизняних географів літературно-географічної проблематики багато займався
В.П. Сeменов-Тян-Шанський. Їм придуманий вдалий термін «словесна живопис», що
відображає зображення ландшафту, його морфологічних, візуальних і естетичних
особливостей в літерaтурному і науковому творі. Тим самим, при такому погляді межі між
наукою і мистецтвом в пізнанні регіону стираються [10, с.112].
Після півстоліття вимушенoгo мовчання російські географи-вчені в 1990-і роки знову
звернули увагу на перспективний напрямок досліджень. Так, Ю.А. Вeденін розробив основи
географії мистецтва, його автoрству належить ідея літературного ландшафта. В.П.
Максаковський випустив чудову книгу «Літературнa географія», в якій зрoблена спроба
теоретичного обрунтування наукового напрямку і підібрані фрагменти літературних творів,
присвячених різним регіонам світу. Привeртає увагу монoграфія О.А. Лавренової,
присвячена географічним образам російської поезії XVIII – початку XX ст. [8, с.57].
Сeред сучасних географів найбільший внесок в просуванні літературної географії
зробив Д.Н. Замятін. Пoряд з теоретичними роботами по географічним образам предметом
його досліджень зʼявилися конкретні літературні та мальовничі oбрази простору, створені
Чeховим, Пaстернаком, Набoкoвим, Плaтоновим, Пeтровим-Вoдкіним і іншими літераторами
та художниками [6, с.34].
Літeратурне місце являє собою важливий обʼєкт літературно-географічних
досліджень. Під літeратурним місцем розуміється лoкус літературно-географічного
прoстору, образ якого нерoзривно повʼязаний з певним літерaтурним імʼям.
Виділяються три типи літeратурних місць: біогрaфічні, власне літературні і
кoмплексні. Перші з них повʼязані з життям літератора, другі повʼязані з його творами і їх
героями, а треті – являють сoбою продукт тієї ситуації, кoли грань між життям і творчістю
стерта.
Можливі й інші типології літературних місць, наприклад, статусно-ієрархічна
типологія, яка включає: національні літературні місця, що володіють найвищим статусом в
даній культурі і повʼязані з національними геніями, регіональні літературні місця і
субрегіональні літературні місця, які відіграють важливу роль в маркуванні культурного
простору регіону або субрегіону. Цікаво, що регіональні і субрегіональні літературні місця
зазвичай представлені біографічними локусами (місця народження, життя, смерті
літератора). Національні літературні місця, як правило, представлені як біографічними
локусами, так і локусами, повʼязаними з географічним простором літературного твору, з
«життям» національного літературного героя.
Особливoї уваги заслуговують «пoлілітературні» міcця, тoбто такі місця, образи яких
створювалися кількома літературними діячами. Одним з пeрших дослідників, який виділив
«пoлілітературні» місця у якості пeрспективних обʼєктів для междисциплiнарного
дослiдження, був Н.П. Анциферовим.
У дослідженні літературних місць важливу атаку грає геoграфічна складова,
лaндшафт місця. Без використання географічної складової суттєвість літературного місця не
може бути «схоплена», тому лiтературне мiсце по своїй суті – це літературно-географічне
місце [5, с.93].
Будь-яке пересування, перемiщення від мiсця до місця – це акт взаємодії людини і
простору. Літературнa пoдорож – це не лише своєрідний літературний жанр. В даному
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контексті дуже важливо, що він являє собою художній предмет, здатність зображення
простору. Сутнicть літературного шляху – літерaтурна освітленість простору.
Літературна подорож – літературно-географічний прoдукт, в якому автор описує
переміщення літературного героя в просторі і при цьому народжуються думки і образи.
Нерідко таким героєм є сам автор (згaдуємо Карaмзіна, Твaрдовського, Рaдищева,
Пушкіна, Чехова, Аксакова і багато інших літераторів).
Літературна мандрівка має чітко видну просторову структуру і знаходиться в двох
місцях – прoсторах, що рухаються шляховими і «стаціoнарними просторами» (простору
зупинку путівника). Саме через солідність цих простoрів і складається окремий колорит
путівки. Відмiтне краєзнавство користувачів подорожей у мандрівниках: одна крайність
представляє собою фіксацію тільки дoрожніх труднощів, друга – опис нових країн і місць без
дорожньої складової. Простір перeміщення подорожувача лiнійний; він включає дорогу і
придорожний ландшафт з пейзажними враженнями. Одним з найважливіших понять
літературної географії можна вважати літературно-географічний простiр. Воно формується в
результаті взаємодії системи літeратурних місць і маршрутiв літературних подорожей.
Простір зупинок мандрівника носить ядeрний хaрактер: в центрі нього знаходиться
поселення, місто. У структурі подорожі «стаціонарний простір» грає важливу роль: саме
через нього здійснюється «вхід» в іншу культуру. Завдяки зупинкам, мандрівникові
«відкривається» країна, формується її образ. Мoжливо, для зaхідних мандрівників XVI-XVII
ст. обрaз країни формувався насамперед через сприйняття найважливішого міста країни.
Нерідко одна зупинкa в літературній подорожі стає головним географічним фоном
розгортання сюжету творів письменників. Одним з нaйважливіших понять літературної
географії можна вважати пoняття літературно-географічного простору. Воно формується в
результаті взаємодії системи літeратурних місць і маршрутів літературних подорожей [10,
с.42].
Будучи частиною культурної географії, літературна географія відноситься до
географії мистецтва. Прeдметом літературної географії є взаємoдія літературного і
географічного просторів; в результаті такої взаємодії формується літературно-географічний
простір. Аналізуються основні поняття науки, такі як «літературне місце», «літературногеографічний простір», «літературна подорож», «місцева (регіональна) література». Під
літературним місцем розуміється локус літературно-географічного простору, oбраз якого
нерозривно повʼязаний з певним літературним ім'ям. Виділяється три типи літературних
місць – бioграфічні, власне літературні і комплексні. Пeрші повʼязані з життям літератора,
другі – з його творами і їх героями, а треті являють собою продукт тієї ситуації, коли грань
між життям і творчістю стерта. Літературна подорож розглядається не тільки як своєрідний
літературний жанр, а й як худoжній спосiб осягнення простору. Літературна пoдорож має
просторово-часову структуру і склaдається з двох просторів – простору руху мандрівника і
«стаціонарного простору» (простору зупинoк мандрівника). Саме співвідношення цих
просторів і визначає особливий колорит конкретної літературної подорожі. Літературногеографічний прoстір формується в результаті взaємодії системи літературних місць і
маршрутів літературних подорoжей.
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ЕМОЦІЙНО-ОЦІННІ ПРИКМЕТНИКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Андрій Раду
студент 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Шавловська Т. С.
Мова формується та реалізується за рахунок традиційних схем та структур, лексичних
одиниць та інших мовних явищ. Емоційно-оцінна лексика в німецькій мові виражається
кількома частинами мови, найбільш поширеною з яких є прикметник. Аналіз емоційнооцінних прикметників може дати нове уявлення про реалізацію таких лексичних одиниць у
складі сучасної німецької мови.
Прикметник у німецькій мові – це частина мови, яка описує природу конкретної речі,
абстрактної речі, процеси або стани тощо.
Згідно з традиційною теорією частин мови, розрізняють прикметники та прислівники
(Umstandswort). Прислівники ніколи не відмінюються, але іноді мають ступені порівняння.
Іноді прислівники не відрізняються від прикметників як категорії, а узагальнюються як
«прикметники в ширшому сенсі».
Прикметники можуть бути використані:
 Атрибутивно (пов'язані з іменником, наприклад der schöne Tag –прекрасний
день)
 Предикативно (як частина предиката зі звʼязкою, наприклад der Tag ist schön –
день хороший)
 Прислівник (er singt schön– він співає красиво).
У німецькій мові вони, як правило, відмінюються, якщо стоять атрибутивно (schön,
der schöne Tag – прекрасний, прекрасний день), але не при вживанні предикативу або
прислівників. Незмінні прикметники відмінюються навіть при атрибутивному вживанні
(rosa, das rosa Kleid - рожеве, рожеве плаття).
У граматиці німецької мови прикметники можна відрізнити від інших частин мови в
такий спосіб:
 прикметники відмінюються;
 прикметники не мають фіксованого роду, але змінюються в залежності від
відносин з іншими родами;
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 прикметники можуть мати ступені порівняння.
Прикметники можуть бути змінені за формою (відмінювання). Вони відмінюються за
родами, відмінками, числами і детермінованістю.
Відмінювання за детермінованістю є характерним для багатьох германських мов. У
традиційній граматиці, яка заснована на латинській моделі, ним часто нехтували, бо латина
не має визначеності. Відмінювання за детермінованістю виражається в тому, що
прикметники в певних іменних групах отримують інші закінчення, ніж в невизначених.
Таким чином, для кожного прикметника є дві форми закінчень, а саме сильне і слабке,
причому деякі граматики зі змішаною відміною класифікують додаткову, третю парадигму.
Щодо вираження оцінки в сучасній німецькій мові можна сказати, що оцінка – це
суспільно закріплене ставлення носіїв мови до об'єктів і фактів дійсності. Оцінки не існують
без оцінюючого суб'єкта – людини. На реальний світ накладається сітка цінностей окремої
людини, формуючи її індивідуальну оціночну «картину світу». Емоційною оцінкою є
безпосередня реакція на об'єкти (предмет, події), виражена вигуками, афіктивними словами,
словами-образами і тощо. Вона завжди експресивна. Словосполучення «емоційна оцінка»
називає різнорівневі явища.
На екстралінгвістичному рівні емоційна оцінка являє собою думку субʼєкта
(індивідуального або колективного) про цінності будь-якого обʼєкту, яке проявляється не як
логічне судження, а як відчуття, почуття, емоція того, хто говорить. На мовному рівні
емоційна оцінка постає як відбите і закріплене в семантиці мовного знаку як його
мікрозначення, або семи, думка субʼєкта про цінність деякого обʼєкту. Оцінка і емоційність
єдині, які не становлять двох різних компонентів значення, як єдині оцінка і емоція на
позамовному рівні. Позитивна оцінка може бути передана тільки через позитивну емоцію –
схвалення, похвалу, ласку, захват, захоплення тощо, негативна – через негативну емоцію –
несхвалення, несприйняття, осуд, досаду, роздратування, зневагу, презирство. Оцінка як би
«вибудовує» в собі відповідну емоцію, а параметри емоції і оцінки збігаються: «приємне» –
«добре», «неприємне» – «погано». Тому термін «емоційно-оцінне» дуже точно відображає
суть явища, яке позначається.
Найбільшу групу емоційно-оцінних висловлювань становлять висловлювання, де
засобом вираження оцінки є слова з емоційно-оцінним компонентом значення. Ці слова
спеціалізуються як носії оцінковості, наприклад: herrlich, schrecklich, Blödsinn, Unsinn, Narr,
reizend, scheusslich- чудова, страшна, нісенітниця, нісенітниця, дурень, чарівна, огидна.
Прикметник herrlich висловлює схвалення, задоволення, почуття радості від приємних
відчуттів. Herrliches Word, - prost, was? – Das Wort der Worte. Прикметник wahnsinnig
висловлює гнів, обурення, презирство, а значить, негативну оцінку. Ich habe gefunden, dass
der Mensch wahnsinnig ist. Ja! Und zwar in doppeltem Sinne wahnsinnig. - In doppeltem Sinne
wahnsinnig? - In doppeltem Sinne wahnsinng. – Я виявив, що людина божевільна. Так! І
божевільний у подвійному сенсі. – Божевільний у подвійному сенсі? - Божевільний у
подвійному сенсі.
Емоційні значення передаються також за допомогою іменників. Домінуюче
становище займають ті, у яких емоційна оцінка становить основу їх номінації: Lump, Strolch,
Narr, Lügner, Idiot та ін.. .Mein Herr, ihr Benehmen ist unqualifizierbar. – Wenn schon. - Knote! Schote! – Мій пане, вашу поведінку не можна кваліфікувати. - І що. - Вузол! - стручок!
У створенні емоційності велика роль словотвору. Для німецьких словотворчих
колоквіалізмів продуктивними є афіксація і словоскладання. Серед суфіксів, які беруть
активну участь у формуванні розмовних слів, є суфікси – chen; -ei; -ling. Суфікс -chen може
використовуватися як для вираження позитивної, так і негативної оцінними. Haben Sie auch
geflennt, Frau Marnet? – Ein Tränchen hab ich wohl auch verdrückt. Na, was macht die Kleine? –
Sie sind wohl scharfins Zeuggegangen, Freundchen. Суфікс -ei надає діям значення оціночної
характеристики з негативним відтінком, наприклад: Ich habe Verbindung, Herr Haller! Mitder
«CityofLondon». - Nundasistgut. Es ist eine höllische Schweinerei, meine Herren, eine verdammt
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höllische Schweinerei. – Містер Галлер! З «Лондонським Сіті». - Ну це добре. Це пекло
безладу, панове, пекло безладу. Суфікс -ling частіше служить для позначення чоловічої статі з
негативними рисами характеру, неприємною зовнішністю. Der arme Wurm, der hat noch keine
Ahnung, was ihm bevorsteht. -Rohling. - Бідний червʼяк не має поняття, що чекає попереду. –
Пустий. Напівсуфікс -fritze вживається в розмовній мові для позначення осіб за родом
занять, осіб, що володіють негативними якостями.
Ключовими для розуміння сутності оцінки як лінгвістичної категорії
представляються, на наш погляд, такі загальні класифікації:
1) Раціональна й емоційна оцінка. На прикладі художнього тексту М.П. Брандес
виділяє два види оцінок: раціональні та емоційні (естетичні). Незважаючи на те, що функції
цих видів оцінок різні, вони знаходяться в постійному взаємозвʼязку один з одним.
Раціональна оцінка є результатом розумового процесу і відображає світогляд субʼєкта
оцінки. Цей тип оцінки не повʼязаний з виразом емоцій. Раціональна оцінка може бути
обумовлена ідеологічними, моральними або релігійними мотивами. Дана оцінка є
одношаровою.
Другий вид – емоційна або естетична оцінка. Предметом емоційної оцінки виступає
не обʼєктивна реальність, а субʼєктивне ставлення людини до окремого предмету, особи,
явища. Ця оцінка є складною. З одного боку, вона, подібно до раціональної оцінки,
характеризує предмет як комічний, трагічний, прекрасний, потворний. З іншого боку, вона
може викликати у читача певні переживання, позитивні або негативні емоції. Таким чином,
можна виділити дві сторони емоційної оцінки: обʼєктивну (раціональну) і субʼєктивну
(емоційну).
Різноманіття емоційних оцінок повʼязано з різноманіттям індивідуальних переживань.
Однозначна оцінка предмета – рідкісне явище. Почуття, переживання людини виражаються у
величезній різноманітності естетичних оцінок. Незважаючи на різноманітність видів
естетичної оцінки, всі вони підпорядковані певній системі естетичних цінностей. Наприклад,
прекрасне викликає у людини відчуття захоплення, радості, огидне – почуття неприязні,
піднесене – захват, схиляння. Таким чином, існують дві можливості оцінювання. Перша
можливість передбачає звернення людини до об'єктивної дійсності, має раціональний
характер і може бути обґрунтована. В основі другої – ставлення самого субʼєкта до дійсності.
В цьому випадку оцінка має більш індивідуальний, субʼєктивний характер.
Процес оцінки включає в себе наступні розумові операції:
1. вибір обʼєкта оцінки;
2. вибір ознаки оцінки;
3. зіставлення предмета оцінки з оцінною ознакою;
4. вибір значення ознаки оцінки;
5. приписування значення ознаки оцінюваному обʼєкту;
6. орієнтація акту приписування значення оцінювальної ознака на можливість участі в
процесі прийняття рішення.
Слід розмежовувати поняття «оцінка – дескрипція», які виконують певні функції,
властиві їм і мають різний характер. Дескрипція описує власні властивості предметів
дійсності, а оцінка визначає ці властивості з ціннісних позицій субʼєкта.
Категорію оцінки можна представити у вигляді функціонально-семантичного поля.
Це поле широке, кордони у нього розмиті, воно має десигнативний характер і не дозволяє
структурувати себе однозначно. Ядро оцінки утворює загальна оцінка, а периферію –
приватні оцінки.
Оцінка виражається на різних рівнях мови, зокрема лексичному і граматичному. Вона
може бути виражена за допомогою словотворчих морфем, проявлятися в структурі
словосполучення, простого і складного речень. Синтаксичні засоби вираження оцінності
різноманітні і представлені комплексом різноструктурних речень усіх комунікативних типів.
Оцінність, яка є компонентом в семантиці оціночної одиниці, не має регулярного засобу
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вираження в мові і включає в себе різні класи слів: прикметники, іменники, прислівники,
причастя, вигуки, дієслова, займенники.
Вибір засобів вираження оцінки залежить від субʼєктивних переваг того, хто говорить
і від обʼєктивних властивостей оцінюваного предмета. Завдання оціночного судження
полягає в приписуванні цінності або антицінності обʼєкту оцінки шляхом висловлення
позитивної або негативної оцінки. Оціночні судження мають складний склад і в залежності
від домінуючого компонента вони отримують різну класифікацію.
Оцінка повʼязана з інтенсивністю, емоційністю, образністю, ефективністю,
експресивністю, модальністю. Хоча ці поняття взаємопов'язані, вони мають різні
функціональні завдання. Вони можуть супроводжувати один одне або виступати окремо і в
різних комбінаціях.
1. Bußmann: Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. Auflage. 2002; Adjektiv
2. Dornseiff. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. VMA-Verlag, 2000.
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4. Ilja Kirschbaum: Schrecklich nett und voll verrückt: Muster der Adjektiv-Intensivierung
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ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ ДЖОРДЖА БАЙРОНА
Ксенія Розворська
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Дзіковська Л.М.
Навіть сьогодні відповісти на питання, яким чином літературознавцям вдалося
об’єднати яскраво індивідуальних і несхожих поетів тієї епохи – Д. Вордсворта,
С. Колриджа, Дж. Байрона, П. Шеллі і Дж. Кітса – під загальною назвою «англійські
романтики», представляється справою дуже складною. У літературних баталіях навколо
збірки «Ліричні балади», який сповістив світові про нову школу, слово «романтичний» не
фігурувало. Розглянемо процес формування і становлення романтичної традиції в Англії у
першій третині XIX століття, звернувшись до літературної журналістиці того часу [2, c.7481]. Термін «романтична поезія» виник на початку ХІХ століття. Одна з головних причин
виникнення цього терміну полягає в пильному, упередженому та неослабному інтересі
критиків до естетичної програми Вордсворта, оприлюдненої в передмові до «Ліричних
балад» в 1800 році, яка розглядалася виключно як політичний маніфест. Це ставлення
критиків призвело до того, що думка про поезію Вордсворта (який вважався главою «озерної
школи») поширилося і на інших членів школи – С. Колриджа і Р. Сауті, відокремити тим
самим літературні шукання поетів-лейкистів не тільки від творчості сучасників – В. Скотта,
Т. Кембелла, Т. Мура, але й від романтиків молодшого покоління – Дж. Байрона, П. Шеллі і
Дж. Кітса.
Приступаючи до основної частини статті, відзначимо, що в перші двадцять років ХІХ
століття відразу після виходу в світ «Ліричних балад», керівництво впливових журналів
закликало критиків користуватися політичними аналогіями навіть в області літератури і
вважати кожного письменника членом певної партії чи школи. Таким чином, сучасники
Вордсворта, Колріджа, Байрона, Шеллі і Кітса не хотіли бачити або визнавати якісь
подібності в їхній творчості, які згодом дали можливість історикам літератури об’єднати цих
поетів під загальною назвою «поети-романтики», що передбачало їх приналежність до однієї
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школи або, точніше, до одного літературного напряму [3, c.87-89]. Епоха, в яку жили поети,
була просякнута духом революції, а революція таїла у собі загрозу для національної безпеки
країни і заохочувати бунтарські настрої було небезпечно. Сучасників насторожувала
сміливість авторів збірника, які руйнували кордони між традиційною епічною формою
балади і ліричним жанром. У передмові 1800 року, яким Вордсворт надав програмний
характер, відкрито було оголошено про відмову слідувати прийнятим нормам віршування.
Важко було не помітити зважений виклик поета. Ліричні твори збірки, написані
«справжньою мовою людей», різко відрізнялися від стилізованих ландшафтів в поезії
англійських сентименталістів, що розглядають природу сільської Англії крізь призму
поблажливої витонченості. У віршах Вордсворта проглядався світ людських страждань і
несправедливості, жорстоких кримінальних покарань і корупції; світ, в якому рабство було
темою романтичного твору, і моторошної реальності, що приносить прибуток. І навіть
незважаючи на те, що ці теми не виходили на передній план в вордсвортовскіх поемах.
У 1798 році вийшло перше анонімне видання збірника «Ліричні балади», Колридж
був більш відомий, ніж Вордсворт, і вважалося, що саме у нього було більше шансів досягти
успіху на поетичній ниві. У літературних колах швидко встановили імена авторів збірника і
безпомилково приписали Колриджу «Поема про старого моряка». У другому, розширеному,
двотомному, виданні «Ліричних балад» ім’я Вордсворта було надруковано на титульному
аркуші, і кількість творів, що належать його перу, значно збільшилося. У поданні критиків,
Вордсворт був «лідером» і «найвидатнішою прикрасою школи», в той час як Колридж
вважався «священиком храму». Але поки Вордсворт вважався «лідером школи», до його
яскраво індивідуальної особистості було складно підібрати точний термін. Без сумніву,
відбувалася «революція», необхідно було знайти відповідну назву подіям, що мали місце в
літературі, але такого терміну не знайшлося. Оскільки поезія лейкістів на початку XIX
століття приймалася вороже, можна припустити, що їх літературні противники відстоювали
неокласицистичні принципи, а, розмірковуючи про поезію нової школи, сучасники
Вордсворта і Колріджа не використали назву «романтична поезія» як термін ідентифікації
певного літературного стилю.
Чіткий сенс слову «романтичний» надає Г. Колридж в есе, опублікованому в 1821
році. Намагаючись показати контраст поезії Колріджа з Вордсвортом, він пише: «Завдяки
природній властивості генія (Колриджа), йому властива тяга до дивовижного, незвіданого й
таємничого. Це якість, хоча і є негативною характеристикою, якщо поет холоднокровно
прагне до передачі правди, проте, дуже часто призводить до народження найвищої поезії.
Романтизм в Англії – явище своєрідне й естетично самостійне. Датувати його можна
приблизно так само, як і романтизм в Німеччині: він починає розвиватися в останнє
десятиліття XVIII століття та згасає, поступаючись місцем реалізму, в 1820-30-і рр. [4, c.13]
Н.Я. Берковський стверджує, що він «починається і закінчується трохи раніше, ніж в
Німеччині». Але розвивався він паралельно і породив явища, глибоко родинні німецьким,
при всьому тому, що прямого зв’язку або впливу не було. Відмінність романтизму в Англії
склала його довга передісторія, так званий пре романтизм. Цим терміном називають явища,
органічно пов’язані з романтизмом і характеризують культурну ситуацію в Англії другої
половини XIX ст.: «Це елементи романтизму, існуючі спочатку окремо. Це елементи, які ще
не склалися в якусь єдину систему смаків, ідей, понять, естетичних і філософських норм»
[18, с.10]. Пре романтизм в Англії – дуже своєрідний. У цьому сенсі він є як опозиція
раціоналізму буржуазно-капіталістичному, прагматичному XVIII століттю в Англії,
опозицією сатиричному соціальному роману Дефо, Смоллетта, Фільдінга, Річардсона,
Голдсміта, Стерна. Опора на традиції англійської та шотландської народної поезії, що
відбилася в жанрово-тематичних, ритмічних і стилістичних особливостях цього збірника,
зумовила його особливу роль у розвитку англійської та всієї європейської лірики. «Ліричні
балади» вперше в європейській поезії продемонстрували відмову від традицій класицизму і
формування нових тенденцій, які визначили напрямок розвитку європейської поезії
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впродовж першої половини XIX ст. У 1800 р Вордстворта написав передмову до цієї збірки,
в якому вперше висловив різко критичне ставлення до поезії класицизму. Опора на жанр
народної балади привнесла в поезію лейкистів предметність і деяку сюжетність, якості, не
характерні для лірики раннього німецького романтизму. Оповідач в баладі стає очевидцем
або учасником подій, предметом зображення стають події повсякденного життя і викликані
ними переживання [5, c.241-276].
Велику увагу Байрону приділяли чартисти: на сторінках чартистській періодичної
печаті публікувалися уривки з його творів, давалась висока оцінка його творчості. Ім’я
Байрона носив англійський батальйон Інтернаціональної бригади, разом з іспанським
народом, що відстоював його свободу. Ці факти ретельно замовчуються англійським
буржуазним літературознавством, яке впродовж півтора століть намагається всіляко
дискредитувати ім’я Байрона і фальсифікувати його творчість. Ще за життя поета, з легкої
руки продажного офіційного поета Соут поезія Байрона була оголошена «сатанинською», а
сам Байрон – главою «сатанинської школи». Кількома роками пізніше, після смерті поета,
починають з’являтися спогади про нього його сучасників, в більшості своїй брехливі. В
епоху імперіалізму реакційні англійські й американські літературознавці особливо нахабно
прагнуть фальсифікувати Байрона, приписуючи йому риси фашистської, расистської
ідеології, розглядаючи його творчість як відображення порочних еротичних мотивів. При
цьому всі свої спроби фальсифікувати поета буржуазні критики і літературознавці роблять
під прапором пошуків «справжнього» характеру поезії Байрона, «справжньої» особи поета
(real Byron).
Дійсна сутність творчості Байрона розкривається в роботах російських
дореволюційних і радянських критиків й літературознавців. В 1829 році, Головне управління
цензури заборонило ряд творів Байрона, як такі, що «клоняться до схиленню істини та
догматів християнської віри», «образливі для верховної влади» і «неприємні державним
постановам». Численні та різноманітні матеріали про Байрона, безперервно з’являлися на
сторінках російської преси, кажуть про неослабний інтерес російського суспільства до
творчості англійського поета і в наступні десятиліття. Про Байрона писали журнали та газети
найрізноманітнішого спрямування – від «Вітчизняних записок» і «Современника» до
булгарінської «Північної бджоли». Про це свідчить і велика кількість перекладів творів
Байрона, опублікованих в ці роки. В успіхах радянського байронознавства 30-х років XX
століття провідна роль належала М. Горькому, який неодноразово звертався до творчості
англійського поета в своїх статтях і усних виступах, незмінно підкреслюючи його
викривальну силу та називаючи Байрона одним з родоначальників критичного реалізму.
Свого роду підсумком досягнень радянського байронознавства за 20 років був 150-річний
ювілей поета (1938 р.).
Сам поет не збирався мучити загадками нащадків, навпаки, незадовго до смерті він
написав мемуари, які попросив опублікувати свого друга Томаса Мура посмертно, але той не
стримав обіцянку. Разом з іншим приятелем Байрона Джоном Хобхаусом і його видавцем
Джоном Мюрреєм він все спалив. Прийнято вважати, що товариші не послухалися останньої
волі поета за наполяганням його сім’ї, так як рукопис виявився занадто відвертим й
«нещадним до оточуючих». Ще до того, як Байрон став проявляти свій зухвалий характер
«похмурого егоїста», про нього вже відгукувалися не найбільш упередженим чином.
Зіткнення з сучасним театром дозволило Байрону дізнатися про його можливості та
обмеженості. Побачений на власні очі стан справ в англійському, а потім в італійському
театрі, схиляло його до думки не пов’язувати зі сценою свою долю драматурга. У передмові
до «Сарданапалу» він пояснював, що прагне створити драму, дотримуючись
класицистичного правила трьох єдностей, тобто «правильну» драму, але, оскільки така
драматургія не популярна у публіки, він вважає, що його п’єси не призначені для сцени.
Однак заяви Байрона, що він визнає принцип трьох єдностей і саме те, що його цікавить

139

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
створення «правильної» драми, не спричинили співчуття навіть у його доброзичливих
критиків [1, c.25].
У трагедії Байрону вдається створити складний і суперечливий характер. Марино
Фальеро – дож Венеції, вже стара людина, що звикла до влади і підпорядкування собі всіх
оточуючих. Однак в момент здійснення змови проти Ради, в ньому розкривається політик з
прогресивними поглядами, який прагне покінчити з ворогами Венеції в ім’я інтересів
держави. Але свідомість необхідності скинути олігархію випереджає реальні умови, при яких
це можливо, і в цьому трагедія Марино Фальеро. Байрон тут не дотримувався строго
історичних фактів, до певної міри він навіть наблизив історію до подій сучасності. У трагедії
«Двоє Фоскарі», дія якої також віднесено до історії Венеції, Байрон пише про патріотизм
окремих особистостей, які стали жертвою підступів ворогів. Трагедія була написана після
поразки національно-визвольного руху в Італії, в 1821 році, і в ній відбилися гіркі почуття і
думки, що охопили Байрона і його друзів-карбонаріїв. При створенні «Марино Фальеро» і
«Двоє Фоскарі» Байрон вважав, що любов не повинна бути провідною темою в трагедії. Але
тут же він приділив любові Сарданапала до рабині Миррі важливу роль. Мирра прагне
відродити інтерес Сарданапала до державних справ, і це їй вдається; в характері Мирри
підкреслено жіноче марнославство – прагнення бачити в улюбленому сильну та владну
людину. Творчість Байрона була новаторською, в неї містилися ідеї, які хвилювали як
сучасників, так і наступні покоління. Недомовлене, незрозуміле Байроном доказувало або
породжувало нові суперечки, але завжди його творчість турбувала уми, будила фантазію. І
поет, як би передбачаючи це, сказав:
... жив я недаремно!
Хоч, може бути, під бурею негараздів,
Великою боротьбою зломлений, рано я угасну,
Але щось є в мені, що не помре,
Чого ні смерть, ні часу політ,
Ні наклеп вороги не знищить,
Що в луна багаторазовому оживе ... [6, с.23]
Таким чином, можемо зробити певні висновки. Свобода форми, теплота та рух
почуттів, ліризм інтенсивного особистого досвіду, любов до всього незримого знову
прориваються крізь виведені з Італії традиції та крізь зовнішню спокійну гладь запозичених
класичних форм. Дослідники приходять до висновку, що у випадку з Англією визначення
того напрямку в літературі, яке пов’язане з іменами Колриджа, Вордсворта, Шеллі і
Джорджа Байрона як романтичного, означає лише різницю в ступені, а не в роді поетичної
творчості. Кращі сатири Байрона вкраплені в його великі поеми у вигляді відступів. Він
нападає в них на церкву і духовенство, на англійських пуритан і англійське суспільство,
примусивши його емігрувати ... Немає такого світського звичаю й умовностей, які Байрон
піддав би глузуванню. Сатири його виконані з завзятою веселістю, позаду якої відчувається
глибоке обурення. Айхенвальд вказує на історичність світосприйняття Джорджа Байрона,
яка проявляється в його політичній діяльності, коли він полемізує з владою, а часом і
висміює її.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВТОРІВ В ТЕКСТАХ ПОЛІТИЧНОЇ ПРОМОВИ
Анастасія Туфекчі
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Четверікова О.Р.
Політичний дискурс відображає особливості суспільно-політичного життя держави,
містить в собі елементи національної культури, загальні та специфічні культурні цінності.
Однією із загальних дискурсивних властивостей політичної комунікації є широке
використання лексичних та семантичних повторів, які здійснюють різні функції і сприяють
реалізації різноманітних тактик і стратегій мовного впливу.
Як вважає Кухаренко В.А., семантичний повтор широко використовується як засіб
реалізації комунікативної функції. Це пояснюється тим, що навіть монологічні тексти
політичного дискурсу мають діалогічний характер, вони розраховані на реакцію адресата.
Експресивна функція семантичного повтору в текстах політичного дискурсу зустрічається
значно рідше завдяки тому, що політичні діячі, публічні виступи яких розраховані на велику
аудиторію, як правило, прагнуть стримувати свої емоції. Ця тенденція, безсумнівно,
посилюється в разі письмової фіксації промови політиків. Текстоутворююча функція
семантичного повтору в політичному дискурсі характерна для письмових текстів.
Перераховані функції рідко зустрічаються ізольовано [1, c. 83].
У свою чергу, Єфіменко Т.Н. каже про те, що у текстах політичного дискурсу
семантичний повтор виконує різноманітні приватні функції:
1) підкреслення, виділення основної думки письмового тексту або монологічного
висловлювання;
2) підкреслення теми діалогу та підтримку комунікативного контакту;
3) уточнення висловленої думки з метою попередження двозначного тлумачення;
4) метамовне пояснення;
5) ухилення від відповіді, зміна теми розмови;
6) акцентування незгоди, заперечення думки співрозмовника;
7) підкреслення протиставлення;
8) фокалізація інших елементів тексту;
9) уникнання тавтології шляхом повторення зовнішньої форми слів [2, c. 324].
Своєрідність мови політики і політичного дискурсу полягає у відсутності суворих
соціальних і дискурсивних кордонів, що відкриває широкі можливості для реалізації в
політичній комунікації самих різних мовних функцій, серед яких основними є
комунікативна, суггестивна, експресивна і магічна. Оскільки політична комунікація
спрямована головним чином на переконання, основна роль відводиться суггестивній функції.
Використання повтору і паралельних конструкцій, при яких емоційний вплив
виявляється шляхом логічного виділення того компонента висловлювання, до якого мовець
хоче привернути увагу аудиторії, сприяє збалансованості висловлювання, створення чіткого
ритму, що сприяє більш легкому сприйняттю на слух.
У політичному дискурсі зустрічаються різні види повтору в поєднанні з паралельними
конструкціями: анафора, тобто повтор елементів мови на початку кожної конструкції;
епіфора, тобто повтор елементів мови в кінці кожної конструкції; кільцевої повтор, тобто
повтор елементів як на початку, так і в кінці конструкції; підхоплення (анадиплозіс), тобто
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повторне вживання елемента, зустрінутого в кінці конструкції, на початку наступного [3, c.
31].
Як приклад анафоричного повтору можна навести такі цитати з виступів прем'єрміністра Великобританії Девіда Кемерона і міністра закордонних справ Великобританії
Вільяма Хейга.
1) And my point is this. More of the same will not secure a long-term future for the
eurozone. More of the same will not see the European Union keeping pace with the new
powerhouse economies. More of the same will not bring the European Union any closer to its
citizens. More of the same will just produce more of the same: less competitiveness, less growth,
fewer jobs [4]. (Девід Кемерон)
2) Is that enough? Is that enough that we clear up Labour mess and think "job done"? Is
that enough to just fix what went wrong? [4] (Девід Кемерон)
3) Foreign policy is not something that exists in a vacuum. It is not window-dressing for our
nation overseas. It is not plaything or pastime of Ministers, to be channelled into utopian schemes
to remake the world. And it is not merely a rapid-reaction capability, putting out fi res when crises
erupt around the world [5]. (Вільям Хейг)
4) We have to re-balance our economy and deal with the legacy of national debt on a
colossal scale. We have to boost economic confi dence and attract investment, break into new
markets and reduce our trade defi cit. We have to rise to the challenge of earning out living in the
world, as indeed many British businesses already have. We have to recognise that our grad- 118
uates are now competing in a global market place against well-schooled, ambitious and dynamic
young people in burgeoning new markets around the world [5]. (Вільям Хейг)
Наступний фрагмент є прикладом кільцевого повтору:
1) That's what the land of opportunity means. That's what finishing the job means [4].
(Девід Кемерон)
Як прийнято вважати, анафоричні повтори підвищують переконливість мови
політика, створюючи фон для повторюваної інформації, яка висувається на перший план.
У реальній мови окремі види повторів рідко зустрічаються ізольовано. В ході
дослідження були виявлені способи і види взаємодії семантичного повтору з іншими
елементами дискурсу:
а) Можливість взаємодії різних видів тавтологічні повтору або явищ семантичної
еквівалентності. В одному контексті можливо поєднання повтору слова і словосполучення,
контактного і дистантного лексичного повтору, лексичного чи фразового і кореневого
повтору, лексичного і афіксального повтору.
б) Можливість взаємодії різних видів тавтологічного повтору з явищами семантичної
еквівалентності.
в) Можливість взаємодії семантичного повтору з іншими стилістичними засобами.
Дуже часто значення семантичного повтору посилюється синтаксичним
паралелізмом, що підкреслює смислові відповідності і паралелі, а також інтонацією,
цитуванням, фігурою риторичного запитання, використанням метафори, журналістського
коментаря слів політичних діячів, а також такими графічними засобами виділення, як
виділення курсивом.
Наприклад: Today. America speaks anew to the peoples of the world. Today, i also speak
anew to my fellow citizens [6] (Д. Трамп) (повтор посилюється синтаксичним паралелізмом),
або:
By our efforts we have lit a fire as well; a fire in ike minds of men. And one day this
untamed fire of freedom will reach the darkest comers of our world [6] (Д. Трамп) (повтор бере
участь в реалізації метафори).
The March for Life is a movement born out of love: you love your families; you love your
neighbors; you love our nation; and you love every child born and unborn, because you believe
that every life is sacred, that every child is a precious gift from God [6] (Д. Трамп).
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В даному прикладі повтори - це основа усіх речень. Д. Трамп вибрав саме таку
конструкцію, щоб донести до аудиторії, що саме вони повинні любити, хоч слова «повинен»
тут немає. Д. Трамп говорить так, як ніби американський народ вже любить все те, що
перераховує, що дозволяє йому впливати на свідомість найкращим чином.
Таким чином, в політичному дискурсі повтор грає головну роль в реалізації стратегій,
що підсилюють головну інтенцію того чи іншого жанру. Крім того, семантичний повтор має
ключове значення в реалізації тактики розʼяснення, що багато в чому пояснюється
екстралінгвістичними факторами.
1. Кухаренко В.А. (1988) Интерпретация текста. М. 190с.
2. Ефименко Т.Н. (2019) Реализация функции воздействия в общественнополитическом дискурсе. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов:
Грамота, № 12. С. 321-325.
3. Синеокая Н.А. (2012) Характеристика политического дискурса. Современные
проблемы науки и образования.. № 6.
4. Cameron D. (2013) PM David Cameron’s speech, Conservative Party Conference. URL:
http://www.bbc.com/news/uk-politics-24371105 (Дата звертання: 05.05.2020)
5. Hague W. MP The Foreign Secretary The Rt Hon Speech at the Annual Dinner of the
CBI 16th May 2012. URL: http://www.youtube.com/watch?v=Vn3MzEFd0Ow (Дата звертання:
05.05.2020)
6. President Trump’s historic speech to 2018 March for Life. URL:
https://www.lifesitenews.com/news/full-text-president-trumps-historic-speech-to-march-for-life.
(Дата звертання: 05.05.2020)

ЛІТЕРАТУРА І КІНО: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ЕКРАНІЗАЦІЙ
ФАНТАСТИКИ Г. ВЕЛСА
Олеся Фетова
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф, Шевчук Т.С.
Значна частина шедеврів, створених в візуально-ігровому мистецтві, в кіно і на
телебаченні, були екранізацією літературних творів. Особливо можна виділити фільми
науково-фантастичного жанру. Основний кістяк кіношедеврів знятий за великими книгами в
цій галузі літератури. У цьому можна переконатися, якщо розглянути статистику і динаміку
екранізацій кращих зразків науково-фантастичного жанру. [2]
У нашій статті предметом розгляду є екранізації творів Г. Велса. Мета даної статті
– виявити і описати особливості екранізацій творів Г. Велса. Книги письменника
неодноразово були екранізовані. Сучасні режисери досі звертаються до сюжетів наукової
фантастики Велса для створення фільмів, незважаючи на те, що твори були написані ще в 19
столітті, що пояснює актуальність теми статті.
Звісно, сюжети піддаються змінам у зв'язку з тим, що режисери прагнуть перенести
науково-фантастичні мотиви на сучасне суспільство.
Загалом, маємо 21 екранізацію творів Г. Велса, причому мова йде в основному про
неодноразові перекладання найзнаменитіших романів. Мова в статті піде про основні
екранізації романів «Острів доктора Моро», «Людина-невидимка», «Війна світів» і «Машина
часу».
Чотири рази екранізували роман «Острів доктора Моро» (1896):
У 1911 – німий короткометражний фільм «Острів жаху» режисера Джое Хаммана;
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У 1932 – «Острів загублених душ» режисера Ерла Кентона. Фільм був знятий за
сюжетом книги, але з деякими режисерськими правками:
• У романі Велса прізвище головного героя Прендік, а не Паркер.
• Велс не згадував прізвища капітана.
• Любовні лінії, жіночі персонажі і сцени в Лондоні не мають коренів в романі.
• Велс описував доктора Моро як худого бородатого старого близько вісімдесяти
років, у фільмі ж доктор набагато молодший і гладший.
• Монтгомері в оригіналі був блондином, в фільмі він брюнет.
• У романі корабель, що підібрав героя, гине невдовзі після відплиття від острова.
• У фільмі повністю відсутній епілог роману, де герой божеволіє і стає соціопатом.
• У романі Моро переховувався на острові від правосуддя після скандалу через
практиковану їм вівісекцію, а Монтгомері – через якийсь скандал, причиною якого стали
алкоголізм і «одна туманна ніч». У фільмі мотиви прибуття Моро і Монтгомері на острів не
розкриті.
У 1977 – фільм з велсівською назвою режисера Дона Тейлора;
У 1996 – фантастичний трилер з тією ж назвою від режисера Джона Франкенхаймера
з Марлоном Брандо в ролі доктора Моро. Сюжет багато в чому відрізняється від сюжету
роману (зокрема, часом подій, новими героями і сюжетними лініями), хоча в цілому головна
ідея роману збережена. Глядачі і критики негативно оцінили фільм.
Ця стрічка мала стати найкращою екранізацією книги великого письменника в XX
столітті, на те були всі передумови: блискучий акторський склад, хороші режисери,
відмінний грим, але щось пішло не так. 72-річний Марлон Брандо, який зіграв жахливого
доктора Моро, зображав не стільки божевільного вченого, скільки самого себе. За цю роль
він був визнаний гідним головної антипремії Голлівуду – «Золотої малини» в номінації
«Найгірша чоловіча роль другого плану». Але картину врятували виконавець головний ролі
Девід Тьюліс та Вел Кілмер, який зіграв асистента доктора Моро. Окремо варто відзначити
грим і костюми, завдяки яким звіролюди виглядають досить лякаючими. Серед позитивних
досягнень можна відзначити номінації на премію «Сатурн» за 1996 рік за кращий грим і
кращий науково-фантастичний фільм.
Тричі стала основою фільмів «Війна світів» (1897):
– у 1953 – це фантастичний фільм режисера Байрона Хескіна, який переніс дію в
США, отримав премію «Оскар» за спецефекти і був номінований на цю премію в категоріях
«Кращий звук» і «Кращий монтаж». Нагорода за спецефекти цілком заслужено була
присуджена екранізації твору англійського письменника, адже на них було витрачено більше
половини двохмільйонного бюджету. Якщо візуальний ряд, прекрасно технічно пророблений
для того часу, відзначається критиками як сильна сторона цього творіння, її мінусом
вважається блякла, слабка гра акторів; [4]
– у 1988 був знятий однойменний телесеріал як сіквел картини 1953;
– у 2005 вийшла вільна екранізація знаменитого Стівена Спілберга з Томом Крузом у
головній ролі. Якщо не брати до уваги того, що дія у фільмі перенесено з Англії початку XX
століття в Америку нашого часу, в цілому сюжети книги і фільму досить близькі,
відрізняються деякими незначними деталями. Фільм вийшов масштабним і досить страшним.
За це варто сказати окреме спасибі творцям візуальних і звукових спецефектів, за які стрічка
висувалася на «Оскари». Окремі сцени вийшли епічними: паромна переправа, триніжки на
вулицях. Але за всім цим голлівудським «лушпинням» все ж таки проглядається філософська
начинка роману Велса: людству варто боятися не стільки прибульців, скільки власну дурість
і божевілля. [3]
Також надихав режисерів і «Людина-невидимка» (1897).
Постановка Джеймса Вейла (1933). Моторошнувата, трагічна атмосфера книги Велса
була правдиво втілена на екрані режисером. Основа історії залишилася недоторканою, але
деякі сюжетні ходи були взяті з роману «Вбивця-невидимка» (1931) – книги одного з
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численних наслідувачів Велса. Схожі роботи виходили на хвилі успіху «Людининевидимки» ще багато років.
У кращих традиціях Голівуду, Гріффін обзавівся чарівною нареченою. Та й сам
головний герой у фільмі викликає набагато більше симпатії: тут він одержимий не жадобою
влади, а бажанням зробити відкриття, розбагатіти і гідно жити разом з коханою. Трохи
змінився і фінал – невидимку застрелив поліцейський і він помер у лікарні.
Роман з потужним соціальним підтекстом Голлівуд перетворив в мелодраматичний
трилер. Після прокату Велс поговорив з режисером Джеймсом Вейлом і сказав, що той
перетворив великого вченого в чергового божевільного, який не зміг розпорядитися своєю
свободою. На це Вейл відповів, що героя зробили божевільним спеціально, тому що «тільки
псих захотів би зробити себе невидимим». Це була дуже популярна концепція в
продюсерському середовищі тих років. Щоб не завантажувати глядача зайвими думками,
вони вимагали показувати негативні якості героїв лише особливостями їх характеру, а не
продуктом суспільних відносин. Критичні та гостросоціальні фільми в Голлівуді були
рідкістю.
Спецефекти, за які відповідали Джон Фултон і Френк Вільямс, навіть сьогодні
виглядають переконливо. Якби «Оскаром» тоді нагороджували за візуальну частину, то у
«Невидимки» не було б конкурентів. Венеціанський кінофестиваль в 1934 році відзначив
фільм своєю «Спеціальною рекомендацією».
Незабаром вийшло кілька продовжень: два фільми в 1940 році і один в 1944-му. Але
до колишнього успіху вони навіть не наблизилися. Звичайно, невидимки з'являлися в кіно ще
не раз, але ніякого відношення до роману Велса вони вже не мали. Творців цих фільмів і
серіалів хвилювала насамперед видовищність і сама концепція невидимості, а не соціальні
підтексти, які вона дозволяє розкрити. У 1958 році вийшов британський серіал «The Invisible
Man» в жанрі шпигунського детектива, який мав лише номінальне відношення до роману
Велса, але в рекламних цілях його називали «H.G. Wells Invisible Man». Доктор Пітер Бреді,
який став невидимкою в результаті невдалого експерименту, не був божевільним та
одержимим жагою влади – і з часом його завербувала британська розвідка. Свою
невидимість герой використовував для того, щоб допомагати людям і боротися зі
шпигунами. Це був вже не перший випадок, коли невидимка, незважаючи на свою важку
долю, залишався позитивним персонажем.
У 1975 році вийшов американський серіал, який теж називався «The Invisible Man». У
ньому доктор Деніел Вестін відкрив секрет невидимості, але, дізнавшись, що корпорація, в
якій він працює, хоче передати його розробку військовим, сам став невидимкою, а свої
дослідження знищив. Шляхетна людина проти жадібної корпорації – це і сьогодні дуже
поширений сюжет в кіно. На початку нульових вийшов серіал «Людина-невидимка», що
протримався два сезони, який з першоджерелом був пов'язаний тільки наявністю невидимки
і декількох відсилань.
Роман Велса довгі десятиріччя залишався неймовірно популярним, але всі ці адаптації
показують, до якої міри можна спростити соціальний роман на догоду видовищності.
Стиснути його до історії, в якій буде завжди зрозуміло, де добро, а де зло. Нічого спільного з
першоджерелом і оригінальним Гріффіном всі ці персонажі вже не мали, перетворивши
невидимку в чергового супергероя.
А в 1984 році в СРСР вийшов свій «Людина-невидимка», в якому сюжет сильно
змінився. Гріффін з лиходія став, нехай і честолюбним, але вченим, який не прагне до
особистої вигоди. Антагоністом тут виявляється його старий приятель Кемп, який хоче
заволодіти формулою невидимості. Фільм зберіг багато ключових сцен роману, на кшталт
зустрічі невидимки з Томасом Марвелом після втечі з готелю. Але ті думки, які озвучував
Гріффін, тепер майже дослівно викладає сам Кемп: «Влада над світом – хіба не це мета
науки? Ми встановимо владу терору, страх смерті – могутня зброя!».
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Історія вийшла ще більш трагічною, ніж в романі. Гріффін загинув, залишившись
незрозумілим переляканою юрбою, хоча він намагався захистити людей від Кемпа.
Радянська екранізація постаралася зберегти всю соціальну підоснову, якою був таким
сильним роман і яку уникав Голлівуд. І це могла б бути відмінна, нехай і вільна, екранізація.
Міні-серіал від «Бі-бі-сі» 1984 року найбільш ретельно переніс текст роману на екран.
Але вийшло за всіма пунктами слабкіше радянської версії. А ще тут знову збереглися
діалоги, які ніколи не були сильною стороною Велса. Та й скромний бюджет явно не йшов
серіалу на користь. Ця екранізація показує, що не завжди достатньо просто дотримуватися
першоджерела. [1]
У 2020 режисером Лі Уоннелом був знятий новий фільм «Людина-невидимка».
Сюжетом він повністю відрізняється від роману. Нова історія вийшла цільною, а титульному
лиходієві режисер віддав всі можливі почесті, включаючи потужний фінальний твіст.
Людина-невидимка ще ніколи не був таким страшним і нещадним, а нова адаптація всього
лише зробила його суть більш злободенною і в той же час зрозумілою. У Герберта Велса
основною темою було те, як справжня свобода поступово перетворює людину на
чудовисько. Уоннел в своєму фільмі всього лише розширив цю думку, додавши до
невидимості гроші і маніакальну тягу до влади над однією конкретною жінкою.
Як не дивно, але «Машина часу» була екранізована лише двічі:
– у 1961 – режисером Джорджем Палом і сюжетно сильно відрізнялася від
літературного першоджерела. Ще одну «оскароносну» стрічку за мотивами творчості
Герберта Велса випустив в прокат продюсер Джордж Пел. Хоча сюжет фільму сильно
розійшовся з оригінальним змістом роману, кінопроект користувався великою популярністю.
Разом з дослідником Джорджем глядач може відвідати не тільки минуле, а й далеке
майбутнє, в якому, на перший погляд, світ досяг своєї досконалості. Але мандрівника в часі
чекає розчарування: в ідеалістичному світі знайшлося місце і насильству, і соціальній
нерівності. Джорджу, закоханому в одну з майбутніх жительок Землі, належить врятувати
цей чудовий новий світ [4];
– у 2002 – режисером Сайманом Велсом. Ця картина чудова тим, що її зняв правнук
знаменитого письменника. І нащадок не зганьбив свого пращура! Екранізація вийшла досить
точною, вона слідує духу книги, передає її атмосферу і філософський посил. [3] Особливо
слід відзначити незрівнянну гру Гая Пірса в ролі Мандрівника у часі, а також ідеально
підібраних акторів другого плану. На належному рівні були і візуальні ефекти.
Сюжети науково-фантастичних творів привертають і привертатимуть увагу
кіноіндустрії. І незважаючи на велику кількість вже існуючих екранізацій, все тільки
починається. З розвитком технологій відео, кіно і Інтернету з'являються нові небачені
можливості для екранізацій найскладніших реальностей, створюваних уявою геніїв світової
фантастики, фентезі та містики. Безсумнівно, в найближчому майбутньому ми зможемо
насолоджуватися все новими і новими баченнями всіма знайомими і улюбленими сюжетами.
1.
Козловский Д. От социальной фантастики к слэшеру: история «Человеканевидимки» Герберта Уэллса. URL: https://dtf.ru/read/114324-ot-socialnoy-fantastiki-k-slesheruistoriya-cheloveka-nevidimki-gerberta-uellsa
2.
Красиков В. Экранизация мировой литературной классики научной
фантастики: некоторые обобщения. URL: http://www.intelros.ru/readroom/credo_new/o42017/34423-ekranizaciya-mirovoy-literaturnoy-klassiki-nauchnoy-fantastiki-nekotoryeobobscheniya.html
3.
Лучшие
экранизации
романов
Герберта
Уэллса.
URL:
https://eksmo.ru/selections/ekranizatsii-romanov-gerberta-uellsa-ID3464650/
4.
Щербакова Д. 6 лучших экранизаций научной фантастики Герберта Уэллса.
URL: https://vm.ru/culture/475846-6-luchshih-ekranizacij-nauchnoj-fantastiki-gerberta-uellsa
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ В НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ
НІМЕЦЬКИХ КАЗОК ТА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ)
Юлія Філевська
студентка 4 курсу факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Ступак І.В.
Проблема кольоросимволізму посідає провідне місце серед досліджень німецької
лінгвокультури, оскільки колір впливає на емоційний стан людини, та несе в собі код певної
нації. Актуальність даної теми пояснюється тим, що функціонування символіки кольору в
лінгвокультурі потребує додаткового вивчення, незважаючи на значну кількість наукових
робіт присвячених даній проблемі. Пояснюючи феномен кольору зазначимо, що колір як
поняття не має спільної концепції в межах однієї науки. Відповідно до психології, філософії
та лінгвістики колір поєднує два способи світосприйняття: логічний та чуттєво-образний,
який передбачає перехід способу передачі інформації від невербального до вербального [6,
с.9].
В лінгвістиці лексика кольороназв вивчається у складі художніх творів. Вивчення
даного аспекту відбувається через визначення функції кольоронімів у художньому творі та у
літературі певного автора чи періоду часу. Р. З. Міллер-Будницька у своїй праці зазначає, що
значення лексичних одиниць, що присутні у творі є елементами стилю та напряму, які
залежать від світосприйняття та душевного стану письменника та виконує такі функції як
смислову, описову та емоційну [5, с.133].
Феномен кольору полягає в тому, що його номінації дозволяють отримати досить
цікаві відомості про певний народ. До них належать не лише історичні, але і етнографічні та
психолінгвістичні. Це аргументовано тим, що кольороназви несуть певну інформацію. За
допомогою кольоронімів можна передавати емоційні, душевні переживання, які є елементом
оригінального стилю автора та виконують окремі функції у творі. А через кольороназви твір
не лише стає більш візуалізованим, а й чинить психологічний вплив на читача.
Значення символіки кольору може відрізнятися у різних народів через відмінності у їх
світосприйнятті, відображенням якого в кожного народу є його мова. Через історичний
аспект добре проглядається вплив на зміну кольоросимволіки. Наприклад, значення синього
кольору з плином часу змінювалося від «диявольського» до «королівського». Взагалі,
християнство визначало і проголошувало значення кольорів. Проте з хвилею наукових
відкриттів вони змінилися. Наприклад, після відкриття І. Ньютона кольороназви втратили
свої теологічні значення, стали більш індивідуалізованими, набули нових асоціацій у зв’язку
з впливом різних культур та традицій.
Й.В. Гете за допомогою власної класифікації кольорів описав чотири типи
темпераменту та надав їм характеристику започаткувавши психологію кольору [2, с.114].
Сучасний кольоросимволізм є результатом впливу різних культур та традицій, в
результаті чого кольори характеризуються бінарністю, відходом від традиційності до
асоціативності.
Німецькі казки є продуктом усної народної творчості, що відображає особливості
світосприйняття та спосіб мислення німецького народу, який знаходить своє відображення
у особливостях вживання кольоронімів в казках. Серед казок виділяємо наступні типи:
чарівні, побутові та казки про тварин. Найбільшою палітрою вживання кольороназв
відрізняються чарівні казки, найменшою – побутові. У казках про тварин переважно вжито
кольороназви rot (червоний), schwarz (чорний), weiß (білий). Як правило вони позначають
колір шерсті тварин, Казка «Der Wolf und der Fuchs» яскраво ілюструє вживання кольору
rot («червоний») при означенні масті лисиці: «Es trug sich zu, daß sie beide durch den Wald
gingen, da sprach der Wolf: «Rotfuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf»
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(«Так сталося, що вони обоє йшли лісом і вовк сказав: «Скажи, Руда, що мені з’їсти, або я
тебе саму з’їм.») [7, с.57]. З наведеного прикладу видно, що кольороніми не лише
відображають особливу палітру мовної картини світу, а й репрезентують негативне
ставлення німецького народу до хитрих осіб.
Кольороназви у складі фразеологізмів виконують смислову, описову, символічну та
експресивну функції. Деякі дослідники вважають, що основою метафоричного значення в
фразеологізмах виступає колір, а його символіка виступає основою цього значення.
Більшість кольоронімів, які входять до складу фразеологізмів пов’язують свої значення з
тими, які вперше з’явилися у людській свідомості, наприклад blau («чистота») weiß(«чесність», «добро») [1, с.26].
Фразеологізми часто характеризують національну свідомість народу. Якщо в складі
фразеологічної одиниці присутні елементи кольороназв, то вони не лише співвідносяться зі
світосприйняттям народу, а й виражають вішення людини до висловлюваного явища.
Кольороназва як компонент фразеологічної одиниці виконує такі функції як смислова,
описова, символічна та експресивна.
Національно-культурна семантика таких фразеологічних одиниць відображається в
політичному, історичному, релігійному та побутовому аспекті. Проблема класифікації
фразеологізмів з елементом кольороніма сьогодні є дуже актуальною та викликає чималий
інтерес. Ж.А. Голікова зазначає, що фразеологізми з елементом найменування кольору
мають свої національні особливості, які пов’язані з особливостями історії, культури та релігії
[3, с.88].
Класифікація фразеологізмів, які містять кольороніми є досить розгалуженою.
Наприклад класифікація В. Н. Клюєвої вміщує два типи фразеологічних одиниць з
кольороназвами. Першим типом є фразеологізм кольороназву якого вжито у прямому сенсі,
другим – фразеологізми, з кольороназвою, що вжиті в переносному значенні. А за
класифікацією В. Г. Кульпіної фразеологізми, що містять елемент кольороніма поділяються
на дев’ять типів, серед яких виділяють власні імена, що характеризують людину
фразеологізми через особисті явища або рід занять чи професію, фразеологізми спрямовані
на позначення конкретних, абстрактних, окремих та алегоричних явищ, негативних емоцій
людини до висловлюваного чи людських угруповань [4 c. 161].
При порівнянні вживання фразеологічних одиниць з елементами кольороназв
зауважимо, що і в українській і в німецькій лінгвокультурі фразеологізми відображають
традиції, побут та культуру нації. Семантика деяких кольорів германської та слов’янської
культури є подібною.
Наприклад, кольоронім weiß («білий») в складі фразеологічних одиниць німецької
мови майже завжди позначає позитивні явища, наприклад eine weiße Weste haben («мати
чисту репутацію») – «бути невинним», та все ж у деяких випадках, як і в українській мові
таким кольоронімом позначаються незвичні явища, наприклад німецька ідіома der weiße
Rabe («біла ворона») має український еквівалент біла ворона. У таких випадках символіка
кольороназви ідентична.
У схожих значеннях маємо вжитий в складі фразеологізму кольоронім schwarz
(«чорний»). Такий кольоронім як і в українській лінгвокультурі матиме негативний
символізм. Для порівняння обрано німецький та український фразеологізми schwarz arbeiten
та чорний ринок означатимуть протизаконні дії.
Схожість української та німецької лінгвокультур демонструє вживання таких
кольороназв як rot («червоний»), blau («голубий»), grün («зелений»). Зазначимо, що
вживання даних кольоронімів в обох лінгвокультурах може бути як позитивним, так і
негативним. Розглянемо таку особливість на прикладі кольороназви grün («зелений»): з
одного боку це колір життя, надії, а з іншого невдач, заздрості. В результаті такого контрасту
в обох мовах наявні абсолютно різні за своїм значенням фразеологізми, наприклад grün vor
Neid werden ( «зеленіти від заздрощів»), jemanden über den grünen Klee loben («хвалити
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когось»), давати зелене світло («щось дозволяти») , допитися до зеленого змія («сп’яніти»)
[20, с.8].
Символіка фразеологізмів з кольоронімами в німецькій та українській мові дуже
схожа, проте зустрічаються й відмінності, через значення кольороназви, що входить до
складу фразеологізму. Така відмінність у вживанні добре проілюстрована при вивченні
вживання кольороніма blau («голубий»), який у німецьких фразеологізмах частіше має
негативне значення ніж в українських, де кольороназва синій в більшості несе символ
прагнення до недосяжного.
Порівнюючи вживання кольороназва у фразеологізмах німецької та української мов
зробимо висновок, що майже завжди значення фразеологізмів подібні, проте іноді вони
можуть відрізнятися через відмінний символізм кольору в лінгвокультурах.
Під час виведення висновків було встановлено, що кольороназви в німецьких казках
несуть в собі переважно позитивне значення. Різноманіття використаної палітри в казці
залежить від її типу – казки про тварин, чарівні казки або побутові казки. Кількість вжитих
кольоронімів залежить від типу казки, у групі чарівних казок палітра вживаних кольороназв
найбільша, а найменшою характеризується група побутових казок, оскільки звернення до
життєвих ситуацій не потребує додаткової мальовничості.
Фразеологізми досить часто характеризують життя, побут та світосприйняття певного
народу. Фразеологічні одиниці з елементом кольороназви не лише співвідносяться зі
світосприйняттям людини, а й виражають її ставлення. Особливістю фразеологічних
одиниць є вживання назви кольору, оскільки певний колір має окремі асоціації.
Існує дві найпоширеніші класифікації фразеологізмів з елементами кольоронімів.
Перша класифікація презентує поділ фразеологізмів на дві групи відповідно до значення у
якому вжитий кольоронім. Друга презентує поділ фразеологізмів на дев’ять типів відповідно
до тематичного чинника. Проте і в українській, і в німецькій лінгвокультурі вжиті в
фразеологічних одиницях та казках фразеологізми мають подібне значення.
1. Барболина Е. С. (2011) Цветовой символизм фразеологических единиц английского
языка. URL: http://www.econf.rae.ru/pdf/2012/02/975.pdf.
2. Гете И.В. (1957) Избранные сочинения по естествознанию. М.: Изд-воАкадемии
Наук СССР. 212 с.
3. Голикова Ж. А. (1983) Сопоставительный анализ фразеологических единиц с
компонентом, обозначающим понятие цвета в английском и русском языках. Романское и
германское языкознание. № 3. Минск. С. 86-92.
4. Кульпина В. Г. Лингвистика цвета: Термины цвета в польском и русском язиках.
URL:https://www.twirpx.com/file/1854412/.
5. Миллер-Будницкая Р.З. (1930) Символика цвета и синэстетизм в поэзии на основе
лирики Блока. Известия Крымского пединститута им. М.В. Фрунзе. Симферополь. Т. 3. 198 с.
6. Семашко Т.Ф. (2008) Особливості семантики та функціонування слів-колоративів
в
українській
фразеології
:
автореф.
дис.
К.
27
с.
URL:
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/501/3/Semashko.pdf.
7. Nitsche Karl-Andreas. Der Fuchs: Fabeln, Märchen, Geschichten und Gedichte aus aller
Welt
- ein
Lesebuch, 2013.
URL: https://books.google.com.ua/books?id=FN9ebI7zLoC&printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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СУЧАСНА АНГЛОМОВНА ЛЕКСИКА В СФЕРІ ОСВІТИ
Валерія Хлопіна
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сорока Т.В.
Освіта і пов’язані з нею процеси і явища супроводжували соціальне буття протягом
усього існування людства, будучи невід’ємною складовою повноцінної життєдіяльності
суспільства. Це зумовлювалося необхідністю передачі трудового та культурного досвіду,
потребою в збереженні та примноженні отриманих знань. Відтак, мовна дійсність виробила
особливу лексику на позначення освітніх реалій, що поступово сформувала дискурс освіти.
Не стала винятком і англійська мова, яка щедро наповнена лексемами із освітньою
семантикою.
У наш час англійська мова, як і більшість світових мов, переживає своєрідний
«неологічний бум». Це пов’язано із радикальними змінами в усіх сферах життєдіяльності
людини та суспільства. Відповідно, нові реалії спонукають до трансформації й лексику
сфери освіти. Виділення провідних трансформативних тенденцій зумовлює актуальність
теми дослідження.
Мета дослідження: розглянути особливості функціонування та поповнення лексики
сфери освіти в сучасній англійській мові.
Поставлена мета передбачає необхідність вирішення таких завдань:
1. Визначити ключові особливості англомовного освітнього дискурсу;
2. Виділити провідні каталізатори динамічних процесів у англомовній лексиці
освітньої галузі;
3. Розглянути основні характеристики ядерної та нової лексики в межах освітнього
дискурсу.
Виклад основних положень дослідження. Дослідження динамічних процесів у лексиці
сфери «Освіта» в англійській мові здійснювалося на матеріалі словника «Word Spy. The Word
Lover’s Guide to Modern Culture» [4]. При проведенні студії ми послуговувалися електронною
версією зазначеного словника, сама назва якого промовисто свідчить про інтерес авторів
видання до неології як до важливого явища сучасної культури. В ході дослідження було
проаналізовано 40 лексем, що увійшли до названого словника та належать до категорії
«Освіта».
Тематично аналізовані неологізми можна розділити на кілька груп. По-перше, це
позначення сучасних особливостей процесу викладання, його типів, особливостей дискурсу;
по-друге, назви предметів і методик, способів оцінки знань; по-третє, це ті соціальні явища,
які безпосередньо повʼязані з освітою.
Розглянемо першу тематичну групу і неологізми (нові значення старих слів і нові
слова, що позначають нові явища і поняття), що включають перш за все традиційну лексему
education – в її повному або скороченому вигляді. Подібних одиниць було знайдено більше
двадцяти, причому майже всі вони з'явилися під впливом змін в англомовному соціумі в
цілому внаслідок появи нових освітніх парадигм. Так, з початку 2000-х рр. активно стало
застосовуватися словосполучення equity education (вперше зʼявилося в газетній статті в
жовтні 1989 р), під яким розуміється спрямованість навчання (і відображення цього в
освітніх програмах) на шанобливе і толерантне ставлення до представників меншин,
підліткам із неблагополучних сімей, своєрідності їхнього способу життя і мислення,
забезпечення їм рівного права на освіту та доступ до освітніх ресурсів [2].
Учитель, викладач є основною фігурою в процесі навчання, однак зміна парадигми
викладання, поява нових технологій навчання і т.ін. призвели до того, що в XXI ст. зʼявився
досить великий синонімічний ряд слів, що позначають фахівців, зайнятих у викладанні,
навчанні, освіті, психологічній підтримці учнів: lecturer, tutor (нове значення), trainer,
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educator, facilitator, instructor, licensed teacher, certified teacher, career coach, life coach, etc.
Електронний словник Word Spy наводить ще одне слово з цього синонімічного ряду:
paraeducator: n. A teaching assistant, particularly one who works individually with children who
have special language or learning needs. Also: paraeducator (пор. укр. репетитор).
Друга тематична група (назви предметів і методик, способів оцінки знань) включає
близько десятка одиниць. Так, масова захопленість відеоіграми і компʼютерними іграми,
поява віртуальної реальності підштовхнули психологів, антропологів, економістів та
соціологів спочатку до комплексного вивчення цього нового феномена, який отримав назву
ludology (ludos – лат. гра), а потім зумовили запровадження в 2005-2006 рр. в американських
коледжах спеціального предмета ludology (пор. укр. теорія ігор), присвяченого аналізу ігор
як культурного артефакту, закономірностям їх побудови, лінгвістичним характеристикам
(«game philology»), віртуальній економіці, наприклад, в грі EverQuest, а також психологічним
особливостям ігрової діяльності, моделям і жанрам – незалежно, як і нарратологія, від
середовища, що підтримує цю діяльність. Спеціаліст в цій області отримав назву ludologist.
У 2000-і рр. набув популярності і новий термін ethnomathematics (ethno-mathematics),
запропонований в 1995 р бразильським математиком У. ДʼАмброзіо для позначення
концептів, практик і артефактів, через які розкриваються математичні уявлення
представників «незахідних» цивілізацій, маргінальних груп (деривати цього неологізму –
ethnomathematical, ethnomathematician). Прихильники цього напрямку закликають зробити
навчальну дисципліну «математика» зрозумілішою для носіїв інших культур, які навчаються
в школах і коледжах США, шляхом урахування при викладанні математики національних
когнітивних стилів [3].
До цієї ж групи ми віднесли неологізми, що описують різні методики оцінки знань.
Звертають на себе увагу два вирази: T-shaped і J-curve. Перший із них, побудований за
аналогією з однією з літер алфавіту, з'явився в 1995 р. для позначення всебічно грамотного
фахівця («варіація людини Відродження»), здатного не тільки працювати в сфері
інформаційних технологій, а й бути хорошим управлінцем – енергійним, з розвиненою
інтуїцією, хорошим психологом і т.ін. Пізніше, у 2000-х рр. ця концепція була взята на
озброєння вишівськими викладачами для глибокої і всебічної підготовки дослідників.
Другий вираз ілюструє нову освітню філософію, яка передбачає пересування всіх
студентів зі середнього рівня навченості вгору – в верхню частину J-подібної кривої на
основі переконання, що всі можуть добре навчатися.
Складний феномен освіти здавна привертає увагу філософів, педагогів, культурологів,
психологів та соціологів. Значення, в якому поняття «освіта» вживають зараз, усталилося
наприкінці XVIII ст., особливо під впливом Гете, Песталоцці та неогуманістів. На противагу
виховним методам просвітителів, воно означало загальний духовний процес формування
людини, а згодом набуло ширшого значення [1].
Щодо лінгвістичних досліджень, пов’язаних із проблемами вербалізації освітніх
реалій, можна виділити кілька основних підходів:
1) когнітивний – виявлення специфіки реалізації концептуальних схем та імплікацій,
закладених у значенні вербалізаторів концепту освіта, за допомогою процедур когнітивносемасіологічного аналізу (А. Бєляєва, О. Ніколаєва, Ю. Трегубова). Серед таких досліджень
окреме місце посідають роботи, присвячені когнітивному дослідженню метафоричних
моделей, що репрезентують освітні концепти (К. Кабаченко), а також опису польової
структури (моделі) концептосфери «освіта» та визначенню її місця в національно-мовній
картині світу (І. Боднар, Л. Вергун, Д. Гончарова, Ю. Дзюбенко, Н. Поспєлова, К. Ситникова,
М. Сухомлинова);
2) лінгвокультурний – передбачає формування моделі концепту «освіта», що має
статус лінгвокультурного, у тій чи тій національній свідомості або його порівняльний аналіз
у різних лінгвокультурах (К. Алимова, Т. Анікіна, Л. Кочегарова);
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3) комбінація когнітивного й лінгвокультурного підходів – використана, наприклад, у
роботі Л. Юшкової для характеристики національно-культурної специфіки концептів
«освіта»/«Bildung» у німецькій і російській лінгвокультурних спільнотах;
4) соціолінгвістичний. Зокрема Н. Іванова здійснила тематичну класифікацію
лексики сфери освіти в нерозривній єдності із соціолінгвістичними та соціокультурними
феноменами; А. Поповський дослідив значення освітніх заходів на Полтавщині в розвиткові
української мови;
5) лінгвоаксіологічний – розглядає освіту як невід’ємний компонент загальної
системи життєвих цінностей та ідеалів суспільства й дає змогу виділити комплекс ціннісних
смислів, що приписуються концепту «освіта» в тій чи тій мовній культурі (І. Романова);
Оскільки освіта – важлива складова частина соціального життя, що відображає
проблеми і настрої суспільства, за останні роки в англійській мові зʼявилося багато нових
слів і виразів, що відображають їх взаємозв'язок і взаємовідносини (третя тематична група).
Так, зʼявилося словосполучення education mortgage (іпотека на освіту). Наплив студентів до
певної місцевості для навчання в університеті дістав назву studentification; про нещодавнього
випускника вишу, який обтяжений боргами і не має перспектив знайти хорошу роботу,
прийнято казати sad grad; абревіатура NEET (Not in employment, education, or training)
відноситься до молодих людей, які не працюють і не охоплені жодним видом освіти).
Висновки. Проведений аналіз словникових одиниць показав, що аналізована
предметна сфера розвивається, постійно збагачується новими словами, які є, в основному,
номінативними, концептивними, семантичними, авторськими [3], а беруть участь в їх
утворенні різноманітні засоби: активно використовуються можливості англійської
морфології, метафори, але мало застосовуваними залишаються запозичення та абревіатури.
Велика частина проаналізованих неологізмів має варіативну графіку. Тематична
класифікація лексики зі сфери «Освіта» дозволяє наочно уявити її у всьому різноманітті і в
нерозривному звʼязку з соціолінгвістичними та соціокультурними феноменами.
1.
Иванова Н. К. (2010) Системы письма в русском и в английском языках: общее
в формировании и развитии. Известия высших учебных заведений. Серия «Гуманитарные
науки». Т. 1. № 1. С. 44-51.
2.
Котелова Н. З. (1988) Теоретические аспекты лексикографического описания
неологизмов. Советская лексикография: Сб. статей. Москва: Русский язык. С. 46-63.
3.
Эпштейн М. Слово как произведение. О жанре однословия. URL:
http://old.rus.ru/antjlog/intelnet/ds.odnoslovie1.html
4.
MacFedries P. Word Spy. The Word Lover’s Guide to Modern Culture. URL:
http://www.wordspy.com

ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТАМИ ЧАСУ
Анастасія Шаповал
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Ступак І. В.
Фразеологічний фонд – це джерело для дослідження культури народу, адже
фразеологізми формувалися з часом і вбирали в себе народні риси. Фразеологізми, що
можуть позначатися як ідіоматичні звороти або сталі словосполучення, завжди привертали
увагу дослідників і були багатим полем для лінгвістичної роботи. Фразеологічні одиниці
можуть містити у собі різні компоненти, такі як зооніми, гастроніми, ортоніми, соматичні
компоненти, компоненти кольору, природи, метеорологічні компоненти тощо. Багато
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дослідників вивчали та аналізували компоненти фразеологізмів: наприклад Валерій Жуков,
Олена Левченко, Дмитро Добровольський, Герберт Гьорнер, Олександр Кунін, Ольга
Афанасьєвата багато інших.
В останній час поширився інтерес лінгвістичного вивчення онтологічних категорій у
мові, способів їх вираження та позначення. Однією з таких категорій є час. У першу чергу –
це філософська категорія, а з філософії дізнаємося, що час представляє собою одну з
головних форм існування й у свою чергу відображає дві головних риси процесів людського
буття – тривалість та послідовність. Багато науковців розглядають час як базову універсалію
культури певного народу [2, c. 80]
Час у німецькій мові виступає граматичною категорією, що притаманна дієсловам.
Існує три ступені часу: теперішній (die Gegenwart), минулий (die Vergangenheit) і майбутній
(die Zukunft), а форм часу в німецькій мові шість: Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt,
FuturI, FuturII. Одна з головних функцій категорії часу в німецькій мові – встановити
темпоральні відносини між змістом вислову та моментом в який цей вислів продукується.
Метою даного дослідження є вивчення фразеологізмів, що містять у складі
компоненти часу та виокремлення їхніх особливостей. Під час роботи було проаналізовано
понад 100 фразеологічних одиниць німецької мови, що містять у собі компонент часу.
Взагалі час – це поняття абстрактне, але людина створила одиниці для вимірювання
часу: секунди, хвилини, години, дні, тижні, місяці, роки; час виражає тривалість та
частотність, тому ми використовуємо лексеми: довго, коротко, часто, рідко, завжди, ніколи,
постійно, відразу тощо. У німецькій мові маркери часу мають назву die Zeitangaben і до них
відносять такі лексеми: Jahr(рік), Jahreszeit(пора року), Woche(тиждень), Tag(день),
Nacht(ніч), Morgen(ранок), Abend(вечір), Mittag(обід), Monat(місяць), Moment(момент),
Minute(хвилина), Augenblick(мить), rar, selten(рідко), oft(часто), immer(завжди),
nimmer(ніколи) тощо.
Під час аналізу ФО з компонентами часу було виокремлено різні групи
фразеологізмів: до групи ФО що містять у собі лексеми пір року та місяців належать такі
звороти:
1. April, April! – з першим квітня, обдурили! [3, с. 44];
2. launisch wie der April – капризний, мінливий, як погода в квітні [3, с. 44];
3. April, April, der weiß nicht, was er will – він і сам не знає, чого хоче; у нього сім
п’ятниць на неділю [3, с. 44];
4. launisch wie Aprilwetter – капризний, мінливий як погода в квітні [3, с. 44];
5. j-n in den April schicken – обдурити кого-н. першого квітня [3, с. 44];
6. wie einst im Mai – як і раніше; так само як у перші щасливі дні [1, с.488];
7. die fünfte Jahreszeit – час Карнавалу у Німеччині [1, с.242];
8. jmds. Jahre/Tage/Stunden sind gezählt – чиїсь дні полічені; прийшов час померти
[1, с. 865];
9. die Stunden/Tage/Monate bis .... zählen – з нетерпінням чекати певного моменту
[1, с. 865];
10. eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – один позитивний знак не ж достатнім
для остаточного покращення ситуації [4, с. 251];
11. jmdm. keinen Sommer und keinen Winter machen – не представляти ніякого інтересу;
не зацікавити [1, с. 694].
Багато з них пов’язані з погодою та її мінливістю: launisch wie der April – капризний,
мінливий, як погода в квітні [3, с. 44]; launisch wie Aprilwetter – капризний, мінливий як
погода в квітні [3, с. 44]; eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – один позитивний знак не є
достатнім для остаточного покращення ситуації [4, c. 251]. Аналог в українській мові – «одна
ластівка весни не зробить». Суть прислів’я в тому, що чоловік побачив навесні ластівку і на
радощах продав теплий одяг, але поява однієї ластівки не означала, що наступило літо і не
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буде холоду. Цікаво те, що в український мові використано лексему ‚весна‘, а в німецькій
«літо». Тут грає роль географічний фактор: Україна розташована південніше, тому справжнє
тепло може бути вже весною, а в Німеччині клімат холодніший і тепло приходить пізніше,
так само як і момент, коли можна не одягати верхній одяг. Тому і квітень охарактеризовано
як місяць з мінливою погодою.
До іншої групи ФО належать одиниці з часовими лексичними маркерами, що
позначають частини доби: Tag(день), Nacht(ніч), Mittag(обід), Abend(вечір), Morgen(ранок).
Більшість таких ФО, хоч і мають у своєму складі часові показники, проте не мають
темпоральної семантики: seinen Tag von Damaskus erleben – переродитися; стати іншою
людиною [1, с. 150]. Походження цієї фразеологічної одиниці пов’язано з дев’ятим розділом
книги Дій (Біблія), що розповідає історію Савла, котрий став Павлом, тобто переродився; wie
drei Tage Regenwetter aussehen – виглядати кисло і похмуро [1, с. 81] – фразеологізм позначає
настрій та зовнішній вигляд людини; ein Unterschied wie Tag und Nacht – велика, вражаюча
різниця [1, с. 783].
Цікавий контраст представляють собою такі ФО як schön wie der junge Morgen/Tag –
позначає юність, квітучу молодість [1, с. 663], frisch wie der junge Morgen – незрівнянний,
щасливий [1, с. 238] та hässlich wie die Nacht – дуже страшний; потворний [1, с. 328]; dumm
wie die Nacht sein – бути дуже дурним [1, с. 170]. Усі вищезазначені фразеологізми
характеризують людину. Лексема Nacht має негативне забарвлення. Ніч – це завжди темінь.
Темінь завжди приховує щось в собі, а це в свою чергу завжди лякає; глупість – духовна
темінь людини. Ранок – символ світла, світанку, нового дня та чогось прекрасного.
Фразеологізми можуть містити позначення днів тижня і слово Тиждень (Woche,
Montag, Sonntag). Kupferner Sonntag – третя неділя перед Різдвом [1, с. 694]; Silberner Sonntag
– передостання неділя перед Різдвом [1, с. 694]; Goldener Sonntag – остання неділя перед
Різдвом [1, с. 694]; Weißer Sonntag – остання неділя перед Великоднем [1, с. 832]. У поданих
фразеологізмах слово Sonntag використовується у прямому значенні і позначає назви неділь
у контексті свят у Німеччині. Сам день неділя позначається фразеологізмом der Tag des
Herrn – неділя [1, с. 735], дослівно день Господа. Фразеологізм має своїм корінням біблійні
витоки. Бог створив світ за шість днів, а у сьомий день відпочивав, так само юдеї називають
сьомий день тижня Днем Господа; у неділю сталось воскресіння Ісуса Христа.
Фразеологізм es ist nicht alle Tage Sonntag – не кожен день трапляються приємні речі у
житті [1, с. 695] має переносне значення, слово Sonntag має позитивне забарвлення і
асоціюється з чимось приємним і недарма, адже у Німеччині вихідний день – неділя, а
вихідний – це завжди приємно. Синонімічним є фразеологізм nicht jmds. Tag sein – день, в
котрий людина стикається лише з невдачами [1, с. 736]. Обидва фразеологізми мають частку
nicht, проте лише у другому випадку значення фразеологізму набуває негативного
забарвлення.
На противагу неділі приходить понеділок: blauer Montag – понеділок, у який людина
сама собі робить вихідний [1, с. 119]. Слово понеділок має негативне забарвлення, людина
ухиляється від праці. Фразеологізм rar, wie Maurerschweiß – дуже рідко [1, с. 593] також
пов’язаний з працею (Maurer – муляр, кам’янщик, Schweiß – піт). У давні часи муляри були
не надто старанними робітниками, не працювали з усіх сил, звідси і пішов вираз rar, wie
Maurerschweiß (досл. рідкісний як піт муляра).
Фразеологізми, що містять у собі лексему Woche(тиждень) часто не мають прямого
зв’язку з тижнем: in die andere Woche gucken (landsch.) – задумливо дивитися в одну точку [1,
с. 850] аналогічний вираз в українській мові дивитися як баран на нові ворота та російський
вираз витать в облаках; in den Wochen sein – лежати у дитячому ліжку [1, с. 850]; in die
Wochen kommen – народити дитину [1, с. 850].
Фразеологізми можуть містити у собі числівники: jetzt schlägtʼs dreizehn! (ugs.) – це
вже занадто! Далі нікуди! Дійшли до краю! [1, с. 168]. Чому саме тринадцять? Годинник
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може пробити лише дванадцять, а тринадцять – число диявола та приносить нещастя,
тринадцятий удар представляє собою ненормальне явище; acht Tage – один тиждень
[1, с. 736] – виявляється у німців не сім, а вісім днів у тижні. А все тому що у минулому
тиждень починався з вихідного і закінчувався наступним вихідним наступного тижня, тобто
виходило вісім днів; тут доречно згадати фразеологізм englische Woche (bes. Fußball) – період
часу тривалістю тиждень або вісім днів, у який команда повинна провести три гри [ 1, с. 850]
у якому знову йде мова про вісім днів; die fünfte Jahreszeit – час Карнавалу у Німеччині
[1, с. 242], німці настільки шанують цей час, що навіть виокремили ще одну пору року; der
zweite, dritte, Frühling – період нової закоханості [1, с. 240]. Весна завжди асоціюється з
народженням, пробудженням, поряд із весною завжди йде кохання і так само як є перша
закоханість, за нею може бути друга, третя тощо.
Серед німецьких фразеологізмів з компонентами часу можна виокремити групу з
семантикою старості та смерті:
1. bei Jahren sein – бути не молодим; бути в віці [1, с. 381];
2. in die Jahre kommen – старіти [1, с. 381];
3. heute rot, morgen tot – коментар у ситуації, коли людина зненацька помирає [1, с.
615]. Rot має значення рожевих щічок, що позначають життя, здоров’я та юність;
4. jmds. letzte Stunde ist gekommen/hat geschlagen – прийшов час померти [1, с. 729];
5. jmds. Jahre/Tage/Stunden sind gezählt – чиїсь дні полічені; прийшов час померти
[1, с. 865].
Переважно використовуються слова Jahr(рік), Stunde(час, година, момент). Слово
Stunde у свою чергу у складі фразеологізмів виражає значення темпорального характеру:
1. was die Stunde geschlagen hat – відбувається вирішальний момент [1, с. 729];
2. jmds. Stunde kommt – для когось наступає вирішальний момент (момент тріумфу,
помсти, випробування) [1, с. 729]. Фразеологізм має біблійне походження, Ісус в Кані
Галілейській казав, що Його час ще не настав.
3. die Stunde null – момент, у який все починається « з чистого листа»; по-новому.
[1, с. 729]
Цікава паралель між фразеологізмами die Stunde X – ще невідомий період, у який щось
повинно здійснитися [1, с. 729] та der Tag X – неофіційний день певної вирішальної події
[1, с. 735], де слово Stunde має ширше значення ніж Tag; die Stunde der Wahrheit – момент
істини [1, с. 729] та einen lichten Moment haben – тимчасово бути у стані просвітлення, мати
момент істини [509].
Фразеологізми die Stunde des Pan – літній, пекучий час; час, коли сонце в зеніті
[1, с. 729] та die blaue Stunde – сутінки; схід сонця [1, с. 725] позначають природні явища.
Проведений нами аналіз дає змогу сказати, що фразеологізми з компонентом часу є
дуже поширеними ФО та відіграють важливу роль під час вивчення німецької мови,
розширюючи та збагачуючи як активний, так і пасивний словниковий запас того, хто вивчає
мову. Фразеологізми легко запам’ятати і вживати. Зазначаємо також, що німецькі
фразеологізми – це багатий матеріал, який може бути предметом наступних досліджень, що
допоможе краще зрозуміти особливості мислення народу.
1. Duden. (1992) Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Wörterbuch der
deutschen Idiomatik. Duden Bd. 11. Mannheim: Dudenverlag.
2. Добровольский Д. О. (1996) Образная составляющая в семантике идиом.
Вопросы языкознания. М. Вып. 1. С. 71-93
3. Гаврись В.І., Пророченко О.П. (1981) Німецько-український фразеологічний
словник. У 2 т. К.: Рад. школа. Т. 1. 416 с.
4. Гаврись В.І., Пророченко О.П. (1981) Німецько-український фразеологічний
словник. У 2 т. К.: Рад. школа. Т. 2. 382 с
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МУЗИЧНА ТОПІКА У ЛІРИЦІ ГЕНРІХА ГЕЙНЕ
Наталія Янцос
магістрантка факультету іноземних мов
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Шевчук Т.С
Однією з найяскравіших та важливіших епох в історії літератури є епоха романтизму,
яка проявила себе через імена великих письменників та поетів того часу. Вони вплинули на
подальший розвиток літератури, зумівши підняти сприйняття художніх текстів на новий
рівень та вдатися до нової тематики у своїх творах. Один з представників романтизму був
поет, публіцист та критик пізнього романтизму – Генріх Гейне. Він був представником
країни де і зародився романтизм в колі письменників і філософів Йенской школи. Генріх
Гейне був водночас і поетом епохи романтизму, і її підкорювачем. Він зробив мову
повсякдення придатною для поетичних творів, підніс жанр фейлетонів та подорожніх
записок до рівня мистецтва, та надав німецькій мові, не притаманну їй до цього, стилістичну
легкість та елегантність. Гейне вважають останнім поетом «романтичної епохи» і одночасно
і її керівником. Будучи критиком, політичним журналістом, есеїстом, сатириком та
полеміком, він був обʼєктом захоплень та негативного ставлення. Гейне належить до
німецькомовних поетів, твори яких перекладено на найбільшу кількість мов світу.
Як представник романтизму його вагома частина ліричних творів присвячена
коханню. Тема любові у Гейне частіше за все супроводжується сумними мотивами
нерозділеного кохання. Особливо яскраво це ми можемо спостерігати в творах, що були
написані в ранній період його творчості, коли він жив у свого дядька Соломона, та закохався
у свою кузину Амалію. Любов залишалася без відповіді, і свої переживання він відобразив у
віршах – особливо добре це видно у «Книзі пісень» [3, c.341].
Своїми ранніми творами він сприяв «спрощенню» лірики, з космічних висот він
переніс поезію у бюргерську вітальню, але від цього вона не перестала бути значною. Без
любові немає щастя, без щастя немає життя – це було кредо ліричного героя «Книги пісень».
Герой цієї збірки Гейне, яким би він не був щасливим, завжди пам’ятає, що це лише мить,а
не одвічне блаженство. Однією з важливих характеристик цих віршів є їх насиченість
ознаками повсякденності, що створює атмосферу щирості при їх читанні.
Назвою «Книгою пісень» автор визначив жанр і традицію своєї лірики. Гейне у
першій своїй книзі наслідував традиції німецького фольклору. Деякі його теми та мотиви
були взяті з усної народної творчості. Форма багатьох його віршів схожа на пісні. Подібно до
німецької пісні, вірші Гейне часто схожі на ліричний монолог, а явища природи й почуття
героя утворюють паралель. Жанрова своєрідність пісні зумовила вільну і поетичну форму.
Треба підкреслити, що у «Книгу пісень» увійшло багато віршів, написаних у строгих
канонічних жанрах сонета, балади та романсу [2, c.21].
Згадавши про те, що поет написав багато віршів, що мають схожу форму з піснями та
баладами, не можна обійти стороною і той факт, що у більшості творів поет використовує
різні аспекти із сфери музики. Музична топіка у творчості Генріха Гейне виражається через
використання того, що має звʼязок з музичним мистецтвом. Це стосується як музичних
інструментів так і процесу гри на цих інструментах, та акту співу. Ці музичні елементи він
використовує для розкриття різних тем. Але найактивніше ці елементи ми можемо
спостерігати у першій його збірці, яка вже містить у своїй на назві один з елементів
музичної топіки – у «Книзі пісень». Сама назва налаштовує читача на те, що при читанні він
зіткнеться з збірником віршів, що будуть схожі на пісні.
Отже, які ж музичні елементи Генріх Гейне використовує у своїй ліриці? Перш за все,
автор дуже часто вдається до використання процесу співу. Тобто, у віршах він говорить, що
хтось співає. Яскравим прикладом цього може послужити вірш до третього видання «Книги
пісень», «Das ist der alte Märchenwald!». У цьому вірші Гейне використовує дієслово «singen»
(співати) чотири рази : 1.«Ich ging fürbaß, und wie ich ging,
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Erklang es in der Höhe.
Das ist die Nachtigall, sie singt
Von Lieb und Liebeswehe»[5].
Я пішов далі, і як би я не шов
Звучало з висока.
Це був соловій, він співає
Про любов, та про любовні муки. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
2. «Sie singt von Lieb und Liebesweh,
Von Tränen und von Lachen…»[5]
Він співає про любов, та про любовні муки,
Про сльози та про сміх. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
3. «Die Nachtigall, sie sang so süß —
Ich konnt nicht widerstehen» [5].
Соловій, він співав так солодко,
Що я не зміг втриматися. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
4. «Die Nachtigall sang: »O schöne Sphinx!» [5]
Соловій співав : «О, красивий Сфінксе!» (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
На початку вірша і в кінці, автор висвітлює про що співає соловей – про любов, про
любовні муки, про сміх та сльози, про Сфінкса і так далі. А ось в середині вірша спів солов’я
супроводжує основні події, що відбувалися, його спів, начебто, був на другому місці. Ще
одним прикладом, де Генріх Гейне згадує про спів солов’я, є вірш «Warum sind denn die
Rosen so blaß» (Чому троянди такі блідні?). У вірші «Ein Traum, gar seltsam schauerlich» (Сон,
дивно жахливий снився мені) спів супроводжує основну дію головної героїні, про яку ідеться
мова у вірші : «Die schöne Maid, die sputet sich,
Sie summt ein Lied gar wunderlich:
«Rinne, rinne, Wässerlein,
«Wasche, wasche Hemde rein.»» [5]
Прекрасна покоївка, що була брудна,
Вона примхливо співає пісню:
«Ти плещи, хвилю, плещи
«Полотно моє біле полощи. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
Спів супроводжує не тільки процес прання дівчини, але і її іншу дію, наприклад :
«Summt sie ein Lied und schwingt das Beil» (Вона співає та розмахує сокирою), «Die schöne
Maid, die sputet sich,/Sie summt ein Lied gar wunderlich / Spaten, Spaten, scharf und breit» [5]
(Прекрасна покоївка, що в плямах була/Примхливо співає пісню / Лопати, лопати, гострі і
широкі) (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.). Спів супроводжує головну героїню коли вона
пере і капає.
Ще одним аспектом музикальної тематики є згадка у вірші «Nun hast du das Kaufgeld,
nun zögerst du doch?» музикантів, які прийшли на весілля. Гейге пише «Zwölf winddürre
Musiker schlendern herein;» [5] (Дванадцять музикантів прогулювались всередині). Серед
музикантів, які були присутніми на весіллі, автор показує «Blind Fidelweib», що у перекладі з
німецької мови означає «сліпий Фідель». Фідель – це музичний струнний інструмент, що
схожий по техніці гри на скрипку, та був широко розповсюджений у середньовічній Європі.
Також про струнний інструмент поет згадує у наступному вірші цієї збірки «Ich kam
von meiner Herrin Haus» : «Der Spielmann war’s, der entstiegen jetzt,
Und hoch auf den Leichenstein sich setzt.
In die Saiten der Zither greift er schnell,
Und singt dabei recht hohl und grell» [5].
Це був музикант, що вийшов зараз
І високо сів на могилі своїй.
Він доторкнувся рукою свою до струн,

157

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
Та заграв досить сухо та шалено. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
Автор «Книги пісень» не обмежується тільки згадуванням скрипки у своїй ліриці.
Наприклад у романсі «Don Ramiro» він згадує цілий оркестр :
«Und in’s wilde Tanzgetümmel
Drängen sich die beiden Tänzer;
Und die lauten Pauken wirbeln,
Und es schmettern die Trommeten» [5].
І диким шаленим танцем
Двоє були захоплені сповна,
І чутно гучний вихор труб,
А також як розбиваються в грі барабани. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
«Und der Boden raucht und glühet,
Lustig fiedelen die Geiger;
Wie ein tolles Zauberweben
Schwindelt alles im Gekreisel» [5].
Підлога розпечена димиться,
Скрипалі метушаться від радості,
І у полоні чар магічних,
Всі кружляються в танці. (Підрядковий переклад мій. – Н.Я.)
Треба сказати, що музичні інструменти мають важливу роль в сюжетній лінії «Don
Ramiro», бо їх чари заворожують всіх, та всі присутні захоплені танцем, що дуже яскраво
підкреслює поет.
Спів, як феномен, що створений безпосередньо людиною, і музичні інструменти, які
створюють мелодію за допомогою участі людини, у ліриці Генріха Гейне мають дуже
важливу функцію. У заданих прикладах, які взяті з найпопулярнішої збірки «Книги пісень»,
вони служать для створення потрібного настрою художнього твору. Так як, основна тематика
збірки це нероздільне кохання, то відповідно, ці музичні елементи підсилюють дещо
депресивний та сумний настрій віршів поета.
Не треба забувати й про те, що важливішою формою ліричної поезії того часу, коли
писав Генріх Гейне, стала так звана «пісня» (Leid), що має своє коріння у народній творчості.
Під «піснею» тоді розуміли вірші, що відрізнялися не тільки музикальністю, співучістю, але і
особливим характером ліричної виразністю – вона йшла як би безпосередньо «від душі», в
ньому як би «виспівується» душевна повнота – вона була природною поезією душі. «Пісня є
критерієм первинності (або «природним» або «відвічної» – так можна було б перевести слово
«Urspünglichkeit»), – писав Гейне в «Думки і експромти.» Тому не дивно, що навіть назви
розділів «Книги пісень» містять терміни з музичної сфери. Відповідним прикладом є назви
підрозділів до першого розділу «Юнацькі страждання» – «Сновидіння»,«Пісні», «Романси»,
«Сонети». Всі, крім назви першого підрозділу, є різновидами текстів, що співають. Особливе
значення має термін, що входить до назви другого розділу збірника «Ліричне інтермецо».
Інтермецо – це невелика музична пʼєса, що розташовується зазвичай всередині циклічного
твору і служить для звʼязку між частинами.
Отже, треба зазначити, що романтизм мав геніальних представників, особливо серед
поетів та письменник країни, де він з’явився, Німеччини. Одним з таких представників був
Генріх Гейне. Його рання лірична творчість присвячена темі почуттів к коханій. Ці почуття
були нероздільними. Тобто головною темою віршів збірника «Книги пісень» є нероздільне
кохання. Для того, щоб підсилити домінуючу атмосферу поет використовує музикальні
елементи, такі як музикальні інструменти, сам процес співу, різні музикальні назви, такі як
пісні, романси, сонети, інтермецо, хор і так далі. Сама ж назва першої збірки німецького
романтика «Книга пісень», готує нас до того, що це збірка пісенно подібних віршів.
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158

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВПЛИВ ІНТЕГРОВАНИХ УРОКІВ МИСТЕЦТВА НА МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ
РОЗВИТОК УЧНІВ У ШКОЛІ
Лілія Александрова
студентка 2 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Бухнієва О. А.
Оновлення змісту освіти у XXI столітті вимагає розв’язання складної проблеми, як
перетворити ґіґантський електронний масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя
кожної особистості.
Ми розґлядаємо різні види навчальної діяльності, інтеґрації та їх вплив у розвитку
учнів на уроках мистецтва. Основними видами діяльності є: пізнавальна, іґрова, практична,
творча. Серед практичної діяльності в учнів молодшоґо шкільноґо віку важливе місце займає
сприйняття творів мистецтва, самостійне виконання простих навчальних, творчих завдань,
отримання позитивноґо досвіду музичної виконавської діяльності. Наприклад у дитячому
шумовому оркестрику.
Ми важаємо, що iнтеґрація може вирішити основні суперечності освіти – протиріччя
між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами.
Американський педаґоґ Дж. Гіббоне висловлював думку, що інтеґрувати – це
поєднувати частини систем таким чином, щоб результат об’єднання в сумі перевершував
їхнє значення до взаємодії [3, c.57].
Проблема розвитку особистості учнів-підлітків засобами мистецтва в освітній
практиці має визначальний характер, адже саме в цей період відбувається активний розвиток
психічних функцій, необхідних для творчості, зокрема творчої уяви, асоціативно-образноґо
мислення, художньої спостережливості, активізується праґнення до самовираження, що
набуває важливоґо значення у формуванні підлітка як креативної особистості. Здавна до
проблеми виховання особистості через вплив мистецтва зверталися філософи та педаґоґи:
Аристотель, В.Вернадський, А.Дістверґ, Я.Коменський, Сократ та інші, наґолошуючи на
виховному та розвивальному впливі на підростаючу особистість звуків музики, високої
поезії, живопису та театру. У країнах Європи, Індії, Китаю, Київської Русі традиційними
стали хоровий спів, навчання ґрі на музичних інструментах, музично-театральна діяльність
учнів. У навчально-виховній практиці минулоґо просвітницькі ідеї розвитку учнів засобами
мистецтва набували ваґомоґо значення й вивчалися в контексті заґальнолюдської культури.
На сучасному етапі розвиту вітчизняної мистецької освіти велика роль відводиться
створенню умов, які б сприяли залученню учнів до активної навчальної, творчої діяльності.
Особливо це стосується уроків із дисциплін художньо-естетичноґо циклу, тому що реалізація
потенційних можливостей дитини залежить від підґотовки до спілкування з творами
мистецтва, яке має бути обов’язково активним, а не пасивним. Ця система буде ефективною
за умови постійної взаємодії різних видів мистецтв між собою в процесі цілісноґо,
систематичноґо впливу на учнів. Наприклад пʼєса «Ґном» великоґо російськоґо композитора
Модеста Мусорґськоґо з циклу «Картинки з виставки» та мультиплікація цієї п’єси М.
Мусорґськоґо. Інший приклад представляє сюїта норвежськоґо композитора Едварда Ґриґа
під назвою «Пер Ґюнт», яка містить в собі цікаві, яскраві образи, наприклад «Ранок», «В
печері ґірськоґо короля».
Уроки, побудовані за принципом інтеґрації мають значно більший розвивальний
потенціал, ніж традиційні.
Зміст предметноґо навчання мистецтву слід розґлядати в інтеґрованому контексті
відображення реальності «мовою» ліній, барв, звуків, які людина сприймає за допомоґою
зору, слуху та інших орґанів чуття [1, c.27].
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Інтеґровані уроки мистецтва, на нашу думку, мають базуватися на інтеґрації різних
видів мистецтва. Такі як: музика, література, драматичний театр, хореоґрафія, образотворче
мистецтво.
Інтеґроване навчання спрямоване на формування цілісної картини світу учнів,
системноґо мислення, тому на уроках мистецтва варто інтеґрувати не лише види мистецтва, а
й різні види діяльності, що сприятиме активності, самостійності учнів.
Ми переконалися, що комплекс мистецтв має бути зінтеґровано з різними видами
творчої діяльності учнів: співом, малюванням, створенням казок, римуванням, музичною
імпровізацією, драматизацією, сприйманням музичних творів і відображенням їх художніх
образів. Під час провідної для молодших школярів художньо-практичної діяльності
відбувається засвоєння необхідних знань, набуття вмінь, розширення художньо-образних
уявлень, формується естетичний досвід школярів.
Під впливом навчання в молодших школярів розвивається теоретичне мислення.
Вони засвоюють поняття, закономірності, оволодівають такими мислиннєвими операціями,
як аналіз, порівняння, узаґальнення.
Для молодших школярів характерний життєрадісний, бадьорий настрій, а причиною
афективних станів є розходження між бажаннями й можливостями задовольнити їх
праґнення домоґтися високих оцінок [2, c.17].
Основним джерелом емоцій учнів початкових класів є навчальна й іґрова діяльність.
До їх емоційної сфери належать переживання новоґо, здивування, сумніву, радощів пізнання,
які стають основою формування пізнавальних інтересів учнів. Ще дуже важливо постiйно
пiклуватися про своєчасну змiну видiв дiяльностi на уроках, що дозволяє втримати iнтерес,
увагу учнiв i уникнути ïх перевантаження, що допоможе нам з цим iгрова дiяльнiсть.
Ґра – це вид діяльності, мотив якої поляґає не в її результатах, а в самому процесі,
який приносить задоволення. У різноманітній іґровій діяльності відбувається особистісне
становлення маленької дитини, набувається мовленнєвий і комунікативний досвід,
засвоюються практичні, трудові, художні навички. Потреба в ґрі не зґасає й тоді, коли
дитина приходить до школи. Навчальна діяльність визріває в надрах іґрової діяльності й
лише поступово стає провідною. Наприклад ґра «Сонечко та дощик» її мета виявити вміння
дітей сприймати та розрізняти різний характер музики (весела, сумна). Дітям роздають по дві
картинки із зображенням «сумної» хмарки та «веселоґо» сонечка. Діти слухають музичний
твір, визначають характер музики (веселий або сумний ), піднімають картинку, що відповідає
характеру музики.
Сучасні учні мають не тільки активно працювати на уроці мистецтва, їхні дії повинні
бути спрямовані на певні творчі досяґнення.
Тематична структура проґрами надає можливість об’єднати різні види музичної
діяльності на одному уроці.
В основі структури проґрами покладено різні ґрані музики як цілоґо [3, c.68].
Музична творчість активізує фантазію учнів, спонукає до самостійних пошуків форм
утілення своґо задуму, сприяє ґлибшому сприйманню музики. У музичних іґрах діти
придумують ориґінальні рухи, передають поведінку персонажів відповідно до музики й
літературноґо тексту. Танцювальна творчість виявляється в умінні учнів комбінувати
знайомі елементи танцю, створювати власні рухи тощо.
Формування інтеґрованої навченості молодших школярів передбачає вивчення
узаґальненоґо навчальноґо матеріалу про мистецтво та набуття позитивноґо досвіду
,самовизначенню учнів у виборі «улюбленоґо» виду мистецької творчої діяльності
,виявленню їх індивідуальних здібностей в різних видах мистецької діяльності.
Вивчаючи можливості інтеґрованоґо навчання, можна зробити висновок, що за цією
методикою – майбутнє. Змістовні та цілеспрямовані інтеґровані уроки вносять у звичайну
структуру шкільної освіти новизну, ориґінальність, сприяють розґляду предмета з кількох
сторін, дозволяють систематизувати знання та навчання школярів.
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ВАЖЛИВІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО ФАКТОРІВ У
ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНІВ
Олена Бабаян
студентка 1 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А.
Технологічний прогрес ХХ століття, який призвів до нової якості життя, вимагає від
суспільства і інших підходів до власного здоров’я.
В сучасній цивілізації спорт починає відігравати все більш особливу роль. Як сфера
соціального життя – проникає майже у всі види людської діяльності.
Помітною популярністю серед громадян користуються різнопланові оздоровчі та
спортивно-оздоровчі заходи, які людина обирає на свій смак та розсуд. Такі види спортивної
діяльності називаються рекреаційними, і мають велике значення у процесі відновлення, або
розвитку і вдосконалення сил і можливостей (фізичних, емоційних, адаптаційних, духовних).
Високі професійні досягнення, творче довголіття перш за все повинно спиратися на
міцне здоров’я, бо тільки здорова людини з гарним самопочуттям оптимістично
налаштована, психологічно стійка, з високим потенціалом розумової і фізичної
працездатності здатна до активного життя. Здоров’я людини – це перш за все, процесс
збереження та розвитку психічних і фізіологічних якостей, оптимальної працездатності і
соціальної активності при максимальній тривалості життя[4,c.70].
Нинішнє покоління розуміє, що досягнення висот і успішність залежить не лише
тільки від прикладених зусиль, тілесних даних, або ж таланту, а й від уміння правильно
регулювати свою поведінку, тримати під контролем враження і настрій.
Такі вміння частково надаються за рахунок виховання, потреби дисциплінувати себе в
освітніх установах і встановлювати гармонійні стосунки з оточуючими, але для повного
володіння можливістю саморегуляції, потрібно оволодіння спеціальними навичками
[5,c.134].
В деяких випадках у спортсменів – обдарування і працездатність, наполегливість та
дисциплінованість можуть виявитися нікчемними на шляху до успіху. Змагання – стресова
обстановка, коли від емоційного стану спортсмена залежить левова частка успіху. Але зайве
психічне зусилля може знизити ефективність виконання вправ, привести до програшу, а
слідом за тим і до пригніченого настрою. Ключовим завданням психічної підготовки
вважається складання і зміцнення своєрідних взаємовідносин, це, власне, і вважається
підґрунтям формування спортивного характеру [1,c.44]. Визначну роль в цьому відіграє
тренер, який впливає на формування особистості юного спортсмена. Тренер неначе створює
оболонку, яка в процесі самовиховання та становлення спортсмена, стає міцним захистом та
індивідуальним ідентифікатором. Самоорганізація веде до самовиховання, цей процес
керується наставником.
Дуже важливою складовою у досягненні успіху є психофізіологічна адаптація
спортсмена. Психологічні властивості важливі для досягнення найвищого значення
спортивного результату, психічної витривалості і готовності до змагальної роботи.
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Психофізіологічна адаптація – важкий процес, який разом, саме з психологічним
пристосуванням (тобто підтримкою психічної рівноваги) підключає в себе ще оптимізацію
постійної взаємодії індивіда з оточенням і встановлює адекватне співвідношення між
психологічними і фізичними характеристиками. При цьому враховуються психофізіологічні
особливості особистості, на основі цього стають більш постійні психовегетативні,
псіхогуморальні і психомоторні пропорції.
Емоційність спортсменів детермінована
особистісними і
типологічними
особливостями вищої нервової діяльності і щільно взаємоповʼязана з фізичними змінами
організму, регуляторними процесами, метаболізмом і обумовлює поведінкові реакції. Для
пояснення позитивного впливу фізичних навантажень на психічне здоровʼя було
запропоновано цілий ряд гіпотез. Дві з них найбільш популярні: гіпотеза відволікання уваги
(психологічна) і гіпотеза ендорфінів (фізіологічна).
Гіпотеза відволікання уваги базується на відволікання від різних стресів, що
обумовлює поліпшення самопочуття після виконання фізичного навантаження.
Гіпотеза ендорфінів є найбільш популярне фізіологічно обґрунтоване пояснення
позитивного впливу фізичних навантажень. Цю гіпотезу підтверджують результати деяких
досліджень. Вона вважається дуже доречною. В головному мозку, гіпофізі та інших тканинах
виробляються різні ендорфіни, які можуть знижувати больові відчуття і викликати почуття
ейфорії.
Дуже важливо враховувати фактор звикання до фізичного навантаження. Він являє
собою психологічну або фізіологічну залежність від регулярного режиму фізичних
навантажень, що характеризується появою відповідних симптомів через добу при відсутності
навантаження. Це явище обумовлене як психологічними, так і фізіологічними чинниками.
Поняття позитивного звикання до бігу, запропонував Вільям Глассер в своїй книзі
«Позитивне звикання». Автор вважає, що позитивне звикання, забезпечує психічне
задоволення і підвищує життєвий тонус, на відміну від негативних звикань, які неминуче
руйнують психічне і фізіологічне людини.
Фізичне навантаження як позитивне звикання означає сприятливий вплив регулярних
фізичних занять на людину. Позитивне звикання до фізичних навантажень означає, що
учасники занять розглядають свої регулярні фізичні заняття як неодмінну частину свого
життя, котра не справляє негативного впливу на роботу, сім’ю тощо.
Процес психологічної підготовки спортсмена – один з видів формування особистості,
що зміцнює взаємозв’язки його властивостей, мотивів, знань, навичок і вмінь, осмислення
його соціальної значущості для майбутньої діяльності. Застосування прийомів і засобів
психологічної підготовки дає змогу виробляти у спортсменів прагнення самовиховання волі
й активного самовдосконалення, вчить їх свідомо володіти своїми психічними станами і з
високою точністю регулювати власні рухи та дії в екстремальних умовах тренування,
особливо під час спортивних змагань.
Психологічна підготовка сприяє прискореному розвитку найважливіших для
спортивної діяльності психічних якостей. Для цього необхідно точно знати оточуюче
середовище змагань, у якому спортсмену в майбутньому доведеться виступати, особливості
рухів і дій, що забезпечують умови, необхідні для перемоги над самим собою і над
противниками [2, c. 68]. Це основні ознаки потреб, що повинні правильно формуватися з
перших кроків заняття спортом і стати головними спонукальними мотивами в діяльності
спортсмена.
Пізнання особливостей взаємодії біологічних і власне психічних механізмів, як ефект
фізичних вправ і психотренінгу дозволить: удосконалювати механізми саморегуляції і
цілеспрямовано розвивати психічні якості, адитивно впливати на підвищення активності
психотропного бета-ендорфіну при одночасному зниженні активності стресових гормонів,
мобілізувати психічні резерви і якісно змінити власне психічне здоровʼя за рахунок
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розширення можливостей саморегуляції і використання так званого альтернативного стану
свідомості для самостійного позитивного саморозвитку.
Розробка на основі цього технології психофізичного тренінгу була проведена у 19921995 роки. Цей тренінг призводить до вираженого посилення оздоровчого ефекту від
фізичних вправ, змінює сприйняття спортсменом тяжкості фізичного навантаження,
підвищує психічну стійкість і знижує стани, що ведуть до порушення психоемоційного
статусу[3,c.63]. При цьому вкрай важливо підкреслити, що психофізіологічний тренінг, крім
зміцнення психічного здоровʼя, призводить до розширення ціннісної орієнтації особистості
спортсменів і їх самореалізації в житті і професійній діяльності.
Таким чином, застосування на практиці технології психофізичного тренінгу
дозволятиме підійти до вирішення ключового педагогічного завдання, безпосередньо
пов'язаного не тільки зі спортивним, а і з оздоровчим ефектом, – зростання духовнодіяльного потенціалу особистості.
В сучасних умовах необхідність і важливість фізкультурної освіти не тільки
усвідомлюється, але реально наділяється їй визначальна роль, як джерело позитивних змін у
суспільстві. Для цього студенти повинні максимально прикласти зусилля і отримати всі
необхідні знання, що відповідають вимогам сьогоднішнього дня, та сформувати стійку
мотиваційну пряму, яка спиратиметься на фундаментальну освітню основу. Як результат,
студенти повинні бути готовими до самостійного використання засобів, технологій навчання
фізичної культури для збереження і зміцнення здоровʼя. Підтримання високого рівня
психофізичної підготовленості необхідно для успішної самореалізації у майбутній
професійній діяльності. Підтримка свого фізичного стану, зміцнення здоровʼя засобами
фізичної культури, продовження творчого довголіття забезпечується здатністю людини
робити це самостійно.
Тому, достатня сформованість особистісної орієнтації та мотивації до фізкультурної
діяльності, здатність керувати власним психофізіологічним станом повинні підвищувати
результативність і фізичних, і професійно значущих якостей майбутніх фахівців фізичної
культури та сприяти успішній професійній діяльності.
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В
УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Маріанна Бороган
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к. пед. н. Лунгу Л.В.
Якість освіти у початковій школі залежить від чимало чинників, а точніше, наскільки
добре учитель володіє дієвими технологіями організації пізнавальної діяльності учнів, що
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дає можливості сформувати ключові компетентності, які мають бути найважливішим
особистісним надбанням кожного учня.
Глибокі знання, креативність, вміння спілкуватися, мобільність сьогодні більш ніж
важливі для кожного з нас. Розвинути задатки, які допоможуть учневі стати необхідним в
суспільстві і самодостатнім, можна в процесі дидактичних ігор. Дидактичні ігри
відповідають природним потребам молодших школярів, оскільки поєднують в собі елементи
навчання, прикладної, репродуктивної і творчої діяльності, що дозволяє розвивати емоційну
сферу учня, його пізнавальні інтереси, інтелектуальні і духовні потреби.
До недавнього часу вважалося, що дидактична гра в житті молодшого школяра сама
по собі не виникає, а існує в своєрідний пізнавальної діяльності дітей, яка має ігрові риси. В
такому аспекті деякі проблеми дидактичної гри досліджувалися в працях педагогів і
психологів Р. Жуковської, Д. Менджерицької, Н. Михайленко, А. Усової, Д. Ельконіна
(взаємозв'язок самодіяльності дидактичної гри і її педагогічної організації), А. Запорожця, А.
Сорокіної (самостійна діяльність як фактор визначення природи дидактичної гри). Видатні
вчені-психологи Л. Виготський, Б. Ананьєв, А. Леонтьєв, С. Рубінштейн, А. Запорожець
заклали основи теорії розвитку дитини: розкрили роль ігрової діяльності, визначили
можливості і значення гри, навчання, праці у формуванні особистості дитини-молодшого
школяра в освітньому процесі, зумовили особливості становлення в дошкільному віці різних
видів діяльності і інтелекту. У працях вчених-педагогів розроблялися зміст навчальновиховного процесу в дошкільних установах, методи, форми організації, вимоги до всебічного
розвитку дитини на різних вікових етапах (в тому числі засобами гри). У світі різних
наукових підходів до проблеми дидактичної гри виконувалися дослідження В. Беспалової, Ф.
Блехер, А. Сорокіної (питання регламентації педагогом діяльності дитини), Е. Тіхеевої, Б.
Хачапурідзе (дидактична гра як засіб вирішення інтелектуальних завдань) . У даних
дослідженнях трактування дидактичної гри в діяльності молодшого школяра майже
повністю пропонується дорослим у вигляді певної схеми, її роль в освітньому процесі
зводиться до використання певних дидактичних завдань. Корекційна спрямованість
навчально-виховного процесу вимагає нових досліджень в області функціонального
використання дидактичної гри в освітньому процесі.
Формування у молодших школярів пізнавального інтересу є одним з найважливіших
завдань навчання дитини в початковій школі. Проблема формування пізнавального інтересу
вже деякий час перебуває в центрі уваги педагогіки і психології
Пізнавальний активність – найважливіша область загального інтересу. Важливу роль
у розвитку пізнавального інтересу учнів відіграють дидактичні ігри. Тeрмін «дидактична
гра» розкриваю її педагогічну багатогранність та спрямованість застосування. Дидактична
гра – це практично групова вправа для знаходження оптимальних рішень, викоритстання
методів і прийомів у вигадених створених ситуацій, що відображають реальну обстановку.
Дидактичні ігри завжди мають навчальне завдання, яке потрібно вирішити. В процесі
цих ігор учень засвоює систему еталонів практичних, сенсорних, етичних та інших, уточнює
свої знання про навколишній світ, та використовують їх в інших ситуаціях. В результаті
освоєння ігрової діяльності у дитини поступово формується прагнення до суспільнозначимої навчальної діяльності [2, с. 23].
Чітке місце в грі належить дидактичним іграшкам, які призначені для дидактичних
ігор, в змісті або конструкції яких закладені навчальні (розвиваючі) завдання. Ця група
іграшок складається з власне дидактичних, що засновані на принципі самоконтролю
(пірамідки, мозаїки) іграшок – навчальних наборів з цікавими завданнями і правилами гри,
призначені переважно для ігор на столі (поліграфічні гри); конструкторів і будівельних
наборів – наборів деталей і пристосувань, призначених для складання різних конструкцій і
споруд; ігор-головоломок – розвиваючих ігор, призначених для вирішення завдань на
кмітливість.
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Підбираючи ігри необхідно обов'язково поєднувати два елементи – пізнавальний та
ігровий. Створюючи ігрову ситуацію за змістом програми, педагог повинен чітко спланувати
діяльність дітей, направляти її на досягнення поставленої мети. Коли визначено певне
завдання, педагог надає йому ігрового задуму, намічає ігрові дії. власне ігровий задум, який
спонукає дітей до гри, і є основою ігрової ситуації. Через ігровий задум виникає інтерес до
гри. А коли з'являється особиста зацікавленість, виникає й активність.
Дидактична гра допомагає виявляти пізнавальну активність в самостійній діяльності,
розширювати власні пізнавальні інтереси і потреби, вчить володіти різними способами
безпечної поведінки в сучасному інформаційному середовищі, розвиває інтеграційні якості
дитини, виховує, соціалізує, розважає, дає відпочинок.
Таким чином, головне значення дидактичних ігор полягає в тому, що: значно
підвищується пізнавальний інтерес молодших школярів до навчальної діяльності; кожне
заняття за допомогою гри стає яскравішим, емоційно насиченим; розвивається позитивна
мотивація навчання, довільна увага, збільшується працездатність.
Пізнавальна активність – складне особистісне утворення, яке складається під впливом
найрізноманітніших чинників: суб'єктивних (допитливість, посидючість, воля, мотивація,
старанність і так далі) і об'єктивних (навколишні умови, особистість педагога, прийоми і
методи навчання).
Серед структурних елементів пізнавальної активності дітей молодшого шкільного
віку виділяють:
 інтелектуальний – рівень розвитку розумової діяльності дітей;
 мотиваційний компонент – потреби, мотиви, інтереси, що визначають бажання
дітей брати участь в занятті, грі;
 практичний компонент включає прояви пізнавальної активності в реальній
практичній діяльності [3, с. 3].
Успішність розвитку пізнавальної активності дітей молодшого шкільного віку з
вадами розвитку пов'язана з активізацією їх навчально-пізнавальної діяльності на основі
вмілої реалізації дидактичних принципів, зокрема, свідомості, активності, самостійності,
обліку вікових і індивідуальних особливостей дітей у навчанні. Одним з методів, що
стимулюють пізнавальну активність дітей молодшого шкільного віку з вадами розвитку, є
дидактична гра – це потужний стимул і різнобічна, сильна мотивація в навчанні дітей
молодшого шкільного віку з вадами розвитку. Використання в процесі навчання
дидактичних ігор є основною умовою розвитку пізнавальної активності дітей молодшого
шкільного віку з вадами розвитку.
Впровадження інклюзивної освіти на рівні освітньої організації передбачає, поряд з
іншими комплексними процесами, ставлення до дитини як до суб'єкта навчання. Даний
підхід вимагає знання особливостей розвитку дитини. Правильне і всебічне розуміння
розвитку дитини дозволяє в повному обсязі оцінити його еволюцію на різних вікових етапах
і в різних областях розвитку [4, с. 6].
Ігрові технології вважаються однією з особливих форм навчання, яка допомагає
зробити цікавими не тільки роботу учнів на творчо-пошуковому рівні, а й повсякденне
навчання. Цікавість умовного світу гри робить позитивно емоційно забарвлену монотонну
діяльність з повторення, запам'ятовування, засвоєння або закріплення інформації, а
емоційність ігрової дії активізує всі психічні функції і процеси дитини. Ще однією
позитивною стороною гри є те, що вона сприяє застосуванню знань у новій ситуації,
засвоювані учнями матеріалу проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і
інтерес в навчальний процес [3, с. 103].
Для успішного навчання і виховання дітей з обмеженими можливостями здоров'я
(ОМЗ), необхідно в перші роки шкільного навчання пробудити їх інтерес до навчальних
занять, мобілізувати їх увагу, захопити, активізувати їх роботу. Відомо, що якщо дитина
зацікавлена роботою, позитивно емоційно налаштована, то ефективність занять помітно
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зростає. Появі зацікавленості саме й сприяє використання дидактичних ігор, оскільки саме
вони дозволяють одноманітний матеріал зробити цікавим для учнів, надати йому цікаву
форму. Позитивні емоції, що виникають під час гри, розвивають її довільну увагу,
активізують пам'ять, роботу дитини. Дитина в грі, непомітно для себе, виконує велику
кількість дій, вирішує завдання, збагачує свої просторові, кількісні та часові уявлення,
тренується, виконує аналіз і порівняння. При запам'ятовуванні наочного і словесного
матеріалу учнів з ОМЗ зазнають великих труднощів. Пов'язано це не тільки з недоліками
сприйняття, але і з тим, що вони ще не володіють прийомами осмисленого запам'ятовування.
Уявлення учнів з ОМЗ посилено змінюються. Образи подібних об'єктів різко уподібнюються
один одному, повністю ототожнюються. Активно забуваються і уподібнюються знання про
подібних предметах і явищах, отриманих в словесній формі. Результатом забування і
порівнювання є спрощення набутих знань у свідомості цих дітей, що позначається на їх
розумової діяльності. Недоліки наочного мислення ускладнюють ефективність практичної
роботи таких дітей [5, с. 167].
У початковій школі аналіз предметів учнів з ОМЗ неповний і недостатній, порівняння
предметів формуються важко, узагальнення об'єктів неправомірно широкі. Для успішного
навчання і виховання дітей з ОМЗ, необхідно на перших роках шкільного навчання
пробудити їх інтерес до навчальних занять, мобілізувати їх увагу, захопити, активізувати їх
діяльність. Відомо, якщо дитина зацікавлений роботою, позитивно емоційно налаштований,
то ефективність занять помітно зростає. Виникненню зацікавленості сприяє використання
дидактичних ігор, оскільки саме вони дозволяють одноманітний матеріал зробити цікавим
для учнів, надати йому цікаву форму. Захоплені грою учні легше засвоюють програмний
матеріал, набувають певні знання, вміння і навички. Тому включення в урок ігор та ігрових
ситуацій робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий робочий настрій, сприяє
подоланню труднощів у засвоєнні матеріалу, знімає втомлюваність і підтримує увагу.
Спочатку учень зацікавлюється грою, а потім і тим матеріалом, без якого неможливо брати
участь в грі. У учня виникає інтерес до навчального предмету. Це набуває особливого
значення в корекційної школі, де дуже важко навчити дітей оперувати наявними знаннями,
де важко тривалий час утримувати увагу школярів на одноманітній роботі, викликати їх
активну діяльність, вольове зусилля, наполегливість в досягненні мети [5, с. 170].
Таким чином, дидактична гра сприяє кращому розумінню навчальної суті питання,
уточнення та формування знань учнів. На різних етапах засвоєння знань можна
використовувати ігри: на етапах пояснення нового матеріалу, його закріплення, повторення,
контролю. Гра дозволяє в активну пізнавальну діяльність включити більшу кількість учнів.
Вона повинна в повній мірі вирішувати як освітні завдання уроку, так і завдання активізації
пізнавальної діяльності, і бути основною сходинкою в розвитку пізнавальних інтересів учнів.
Гра допомагає вчителю донести до учнів важкий матеріал в доступній формі.
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ВИЯВЛЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНОГО
НЕДОРОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ
Світлана Діденко
студентка 3 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Боднар Н.М.
Загальне недорозвинення мови (ЗНМ) – це складні мовні розлади, при яких у дітей
порушено формування всіх компонентів мови, що стосується і звукової, і смислової сторони,
при нормальному слуху та інтелекті.
Мовна недостатність при ЗНМ неоднорідна: від повної відсутності мови до
розгорнутої фразової мови з елементами фонетико-фонематичного і лексико-граматичного
недорозвинення. Прийнято виділяти чотири рівні мовного розвитку при ЗНМ.
Фонетико-фонематичне недорозвинення мови – це порушення процесів формування
вимови у дітей з різними мовними розладами через дефекти сприйняття і вимови фонем.
Діти з ФФНМ – це діти з ринолалією, дизартрією, дислалією акустико-фонематичної
та артикуляторно-фонематичної форми.
Г. А. Каше [1, с. 67] і Р. Є. Левіна відводять велику роль формуванню фонематичного
сприйняття, тобто здатності сприймати і розрізняти звуки мови (фонеми).
За даними Т. О. Ткаченко [6, с. 41], розвиток фонематичного сприйняття позитивно
впливає на формування всієї фонетичної сторони мови і складової структури слів.
При корекційній роботі з розвитку фонематичного слуху діти набагато краще
сприймають і розрізняють закінчення слів, приставки в однокореневих словах, загальні
суфікси, прийменники, слова складної складової структури.
Без достатньої сформованості фонематичного сприйняття неможливо становлення
його вищого ступеня – звукового аналізу. Звуковий аналіз – це операція уявного поділу на
складові елементи (фонеми) різних звукокомплексів: поєднань звуків, складів і слів.
Р. Є. Левіна, О. Р. Лурія [5, с. 29] вважають, що при порушенні артикуляції чутного
звуку може в різному ступені погіршуватися і його сприйняття.
Рівень розвитку фонематичного слуху дітей впливає на оволодіння звуковим
аналізом. Ступінь недорозвинення фонематичного сприйняття може бути різним. Можна
виділити наступні його рівні:
1. Первинний рівень. Фонематичне сприйняття порушено первинно. Передумови до
оволодіння звуковим аналізом і рівень дії звукового аналізу сформовані недостатньо.
2. Вторинний рівень. Фонематичне сприйняття порушено вдруге. Спостерігаються
порушення мовних кінестезій внаслідок анатомічних і рухових дефектів органів мови.
Порушена нормальна слухо-виразна взаємодія – найважливіший механізм розвитку вимови.
В основі природничо-наукового розуміння психофізіологічних порушень при ФФН
лежить вчення про закономірності формування умовно-рефлекторних звʼязків, вчення П. К.
Анохіна про мовну функціональну систему, вчення І. М. Сеченова, І. П. Павлова, О. Р. Лурія
про динамічну локалізацію вищих психічних функцій, сучасне нейропсихологічне вчення
про мовну діяльність.
Мова є складною функціональною системою, що ґрунтується на діяльності багатьох
мозкових структур головного мозку, кожна з яких виконує певну операцію мовленнєвої
діяльності.
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Г. В. Гуровець і С. І. Маєвська вважають, що при фонетико – фонематичних розладах
утруднені функціональні можливості різних рівнів і відділів нервової системи, прояви таких
порушень полігінетичні і потребують диференціації. Автори вказують, що при ураженні
нижньолобних відділів сенсомоторної області кори, фонематичні порушення
характеризуються «недостатнім розумінням мови оточуючих. Моторика при цьому
порушена по кортикальному типу, переважають гальмівні реакції».
Мовна активність недостатня, словниковий запас бідний, фрази короткі.
Фонематичні порушення характеризуються спотвореннями або замінами. При
ураженні нижньотімʼяних відділів сенсомоторної області кори виникає «алалічний синдром з
афферентного типу». При цьому фонематичний слух не сформований, спостерігається
нечіткість, змазаність мови, нестійкі звукові заміни і пошуки артикуляції. Спостерігається
прискорений темп мови, порушення плавності мовного потоку [4, с. 17].
У фонетико-фонематичному недорозвиненні дітей виявляється кілька станів:
- неможливість визначити наявність і послідовність звуків в слові;
- труднощі в аналізі порушених у вимові звуків;
- при сформованій артикуляції нерозрізнення звуків, що відносяться до різних
фонетичних груп.
Основним принципом, на якому базується подібний підхід, є протиставлення двох
рівнів порушення: фонетичного і фонематичого. Помилки фонематичного рівня
класифікуються відповідно лінгвістичної типології приголосних: парасигматизм,
параротацизм і т. д.
У вітчизняній логопедичній літературі, з досліджень Правдіної О. В. [40], прийнятий
стандартний спосіб аналізу помилок вимови з поділом їх на спотворення, заміни і змішання.
У дітей, які страждають дизартрією, розрізняються три види звукових розладів: відсутність
звуку, заміна звуків і спотворення звуків.
При порушенні фонетико-фонематичної сторони мови у дітей з ФФНМ виявляється
кілька станів [3, с. 39]:
- недостатнє розрізнення тільки порушених у вимові звуків і утруднення в їх аналізі
(найбільш легка ступінь недорозвинення);
- недостатнє розрізнення великої кількості звуків з декількох фонетичних груп при
сформованій артикуляції (фонематичний аналіз порушується більш грубо);
- при глибокому фонематичному недорозвиненні дитина «не чує» звуків в слові,
нездатна визначити послідовність і виділити їх зі складу слова (найбільш важка ступінь
недорозвинення).
У дітей з порушенням формування фонетичних процесів спостерігаються загальна
змазаність мови, нечітка і млява артикуляція.
Лурія О. Р. [5, с. 29] підкреслює, що вища форма фонематичного слуху проявляється в
здатності виділяти звуки в слові і встановлювати їх послідовність, що формується під
впливом навчання.
За спостереженнями Орфінської В. К., можна виділити як елементарні, так і складні
форми звукового аналізу. Елементарним вважається виділення звуку на тлі слова. Більш
складною формою є виокремлення першого або останнього звуку з слова, визначення місця
звуку в слові. До складних форм звукового аналізу відносять визначення послідовності
звуків в слові, їх кількості і місця по відношенню до інших звуках.
Дітям з ФФНМ звуковий аналіз недоступний навіть в його елементарній формі, так як
у них не сформована база фонематичного аналізу – фонематичний слух (здатність чути і
розрізняти фонеми на слух).
Такі автори, як Г. В. Чиркіна,Т. В. Туманова ,Г. А. Каше, Т. Б. Філічева, говорять про
те, що система навчання дошкільнят з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови
містить: формування правильної вимови, розвиток фонематичного сприйняття і роботу,
пов'язану з підготовкою навчання грамоті [2, с. 40].
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Під корекційним навчанням розглядається вивчення дитиною достатнього обсягу
словника і засвоєння певного кола знання про навколишній світ, які відповідають віковій
нормі. Важливо враховувати закономірності процесу сприйняття звукової сторони мови в
нормі при спільній корекційній роботі логопеда і педагога, що має контакт з дітьми.
Існують три етапи роботи в корекційному навчанні:
Першим розділом вважається артикуляційний етап роботи – передбачає уточнення
артикуляції правильної звуковимови і легко відтворюваних звуків для успішного
формування звукового аналізу і синтезу, а також фонематичного сприйняття.
Логопедичні заняття проходять у формі фронтальних занять, при цьому на таких
заняттях діти розвивають правильну артикуляцію і уточнюють її, вчаться проводити аналіз і
синтез слів і звуковий склад слова. Таке заняття проводяться на правильно вимовлених
дитиною звуках, тільки потім на заняття вводяться виправлені і відпрацьовані звуки.
Другий розділ роботи – етап диференціації. Він розділений на кілька підетапів.
Перший підетап включає в себе завдання на відмінність вірно відтворюваних звуків і
зіставлення їх з акустично і артикуляційно близькими звуками на слух. На цьому етапі
важливу роль відіграє уточнення відмінності голосних звуків, так як від правильної і чіткої
вимови цих звуків в прямій залежності знаходиться чіткість вимови і звуко-складовий аналіз
слова.
Другий етап диференціації включає в себе засвоєння у вимові і на слух другого з пари
замінюючого звуку.
Формування звукового аналізу і синтезу є третім етапом роботи, він включає в себе [1,
с. 121]:
– Розвиток уявлень і засвоєння термінології: слово, речення, склад, звук, приголосний
і голосний, глухий і дзвінкий, твердий і м'який звук.
– Розвиток розуміння про лінійну послідовність, тобто про послідовності звуків в
слові і про їх кількість.
Спочатку дитина навчається виділяти голосні з початку слова [у], [а], [і], так як ці
звуки відпрацьовані і уточнені.
1. Відпрацювання вміння ділити слова на склади, при цьому спираючись на зорову
опорну схему. У схемі довгою рискою позначається слово, короткою-склад.
2. Навчання дитини складовому аналізу слова.
3. Спочатку виокремлюються голосні звуки.
5. Аналіз і синтез зворотного складу типу [ок].
6. Уточнення артикуляції приголосних звуків.
7. Виокремлення приголосного, останнього звуку.
8. Виокремлення приголосних на початку слова.
9. Виокремлення наголошеного голосного звуку, який стоїть після приголосного
звуку.
10. Повний звуко-складовий аналіз з опорою на схеми, де позначаються і склади, і
звуки.
11. Аналіз слів стіл, стілець, двоскладових слів із закритим складом типу мошка,
трискладових типу панама. Ці слова як вимовляються, так і пишуться.
12. Зміна слів завдяки заміщенню звуків: піт-кіт.
13. Ознайомлення з буквами і з'єднання їх у склади і слова.
Таким чином, аналіз літературних джерел показує реальне існування проблеми
фонетико-фонематичного недорозвинення мови та її корекція в дошкільному віці.
1. Каше Г. А. (2015) Підготовка до школи дітей з вадами мовлення. К.:
Просвітництво. 206 с.
2. Каше Г. А. (2012) Програма виховання і навчання дітей з фонетикофонематичним недорозвиненням мови. М. 216 с.
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3. Лурія О. Р. (2011) Психологічний зміст процесу письма. К: Наука. 543с.
4. Лурія О. Р. (2008) Вищі коркові функції людини. К.: Академія. 324 с.
5. Лурія О. Р. (2013) Нейропсихологія та проблеми навчання в ДНЗ. К: МОДЕК, 61 с.
6. Ткаченко Т. О. (2006) Формування навичок звукового аналізу та синтезу. К:
Академія, 90 с.

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК МУЗИЧНОЇ СИНЕСТЕЗІЇ У ДІТЕЙ 5-8 КЛАСІВ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Христина Карайван
студентка 2 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – Банкул Л. Д.
«Кольори діють на душу: вони можуть викликати
почуття, будити емоції та думки, які нас заспокоюють
або хвилюють, засмучують або радують»
Й. В. Гете

Музика – це мистецтво висловлювання звуку, відтворення навколишнього життя у
звукових образах. Як і інші види мистецтва, музика з великою художньою силою виражає
все, в чому живуть люди: їхню радість і смуток, їхні прагнення, мрії про щастя, їхню
боротьбу за життя. Протягом століть люди шукали зв’язку між музикою та кольором. Одним
із перших, хто побачив музику у кольорі, були стародавні індіанці, для яких кожен музичний
тон відповідав планеті, сузірʼю, частинам світу, кольорам. Стародавні греки вважали, що
звуки відповідають не лише планетам, а й кольорам веселки. Ньютон вважав, що спектр
світла має сім різних кольорів, які якимось невідомим, але простим чином співвідносяться із
сімома тональностями діатонічної шкали. Це припущення підтвердив у XVIII ст. Л. Кастель,
вчений монарх, який сконструював кольоровий клавесин. Механізм роботи інструменту
виглядав так: ви натискаєте клавішу, звучить рядок і у вікні над пристроєм з’являється
яскрава кольорова пляма. Кожен звук, кожна нота, як вважав винахідник, мають свій
колорит. У вікні з’являлися не лише кольорова стрічка, але й кольорові прапори, живі квіти
та навіть – чудові дорогоцінні камені [1, с. 57].
Методологічну основу дослідження склали психологічні, музикознавчі та педагогічні
аспекти синестезії Д.Олдріджа, П.Яньшина, Н.Ветлугіна, Ч.Озгуда, А.Лобова.
Синестезія – це явище сприйняття, коли поєднуються відчуття різних органів почуттів,
наприклад, людина чує звуки, але висловлює свої враження через зір, нюх, дотик, смак.
Людина, що володіє кольоровим слухом, коли слухає музику, бачить або уявляє кольорові
зорові образи, які можуть вторгатися в реальне бачення світу. Для більшості з нас зв’язок
кольору і музики – не більше, ніж метафора. Але можна зустріти людей, для яких одне
сенсорне відчуття миттєво викликає інше. Синестезію може викликати будь-який твір
музики, який викликає яскраву емоційну реакцію у учнів.
Синестезію почали розвивати як придбану здатність. Тобто, на противагу попереднім
думкам, в її формуванні задіяти волю дитини. Часто це відбувається на психологічних
тренінгах, різних уроках естетичного плану в загальноосвітніх і музичних школах. Не
випадково в даний час на уроках музичного мистецтва 5-8 класів основної школи
використовують здоровʼязберігаючі технології з арт-терапії і арт-педагогіки, які
використовують вплив кольорів і звучання музики (Д.Олдрідж, В.Петрушин, Т.Овчіннікова,
Л.Собчік і ін.) [2, с. 224].
Ефективність формування та розвитку музичної синестезії на уроках музичного
мистецтва визначається застосуванням вчителем відповідних методів навчання. Наприклад, у
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6-ому класі основної школи використовують метод «музичної графіки», який має особливу
педагогічну ефективність, тому що малювання музики – це творчий акт, що вимагає
самостійності мислення і дії, що створює умови для максимальної зосередженості,
активізації уваги, зацікавленості [3, с. 360]. Вивчання тем в ігровій формі робить сприйняття
більш чуйним і результативним, розвиває фантазію і уяву, що особливо важливо в плані
музичного мистецтва.
У 7-х класах набирає популярності метод співпереживання (Н.Ветлугіна, А.МелікПашаєва), який полягає в утворенні певного контексту свідомості, коли слухач віддається
враженню від споглядання творів мистецтва При цьому, пробуджуючи в учнів внутрішнє
співпереживання, методика повинна бути спрямована на тактовну підтримку естетичних
вражень [4, с. 54-66].
У 8-х класах використовується метод аудіального розвитку (А. Лобова), який включає
мелодійне, графічне, пластичне, ритмічне і темброве фантазування [5, с. 159]. В основі даних
методів лежить мелодійна, графічна, пластична, ритмічна і темброва імпровізація, які
стимулюють слухацьку активність учнів.
У дітей мало знань і досвіду, але їхній емоційний світ надзвичайно яскравий і
складний. Дуже важливо зберегти в дітях цю безпосередність і свіжість почуттів. Творчий
контакт педагога з учнем в значній мірі залежить і від форми проведення уроку. Найбільш
ефективні уроки, де увага зосереджується на художній суті музики та на конкретних
способах її засвоєння.
На думку П. Яньшина, вибір кольору учнів залежить від емоційного стану. При
слуханні музики все в дитині змінюється: емоції, гормональна система, тонус мʼязів, дихання
і ін. Хто слухає музику вібрує всім своїм організмом відповідно до характеру музичного
твору [6, с. 218]. На наш погляд, якщо дитину, слухача музики, попросити під час звучання
твору вибрати колір, то, найімовірніше, буде присутній звʼязок між вибраним кольором та її
емоційним станом. Для пробудження творчого потенціалу учнів необхідно застосовувати
нові методи навчання, за допомогою яких формуються вміння розуміти і цінувати музику
(наприклад, візуальні).
Успішний розвиток синестезії в ході навчальних занять залежить від поєднання
прийомів: слухання музики з одночасним використанням кольорового зображення, її
настрою, темпу, ритму, форми і тональності звучання, вправи на метафоричне позначення
відповідностей кольору і звуку та ін.
Поєднання малювання і мовних вправ сприяє формуванню значущих якостей
особистості музиканта. Формування та розвиток синестезії відбувається рівномірно у учнів
різного типу активності поведінки. Координування стану учнів і організація занять з
урахуванням впливу музики на психологічні особливості дозволяють педагогам формувати
динамічні стереотипи і закріплювати синестезію як стійку властивість особистості.
В якості методів дослідження для формування та розвитку музичної синестезії можна
використовувати: метод «музичне малювання» (термін Н.Коляденко) [7, с. 108-110], в
процесі якого діти, використовуючи мʼякі кольорові олівці, зображують звучання музичного
твору в кольорі на уроці музики; аналіз використання кольорового зображення музичного
твору, який здійснюється за допомогою компʼютерних технологій; метод музикознавчого
аналізу звукової природи, який використовують на наявність синестезії в звуці і кольорі;
метод експертних оцінок (прояв активності дітей оцінюється декількома педагогами, які
працюють з учнями на уроках музичного мистецтва).
Явище синестезії – асоціації між різними органами почуттів – відноситься не тільки до
звʼязку між звуком і кольором. «Кольори, з одного боку, звуки, з іншого – породжують різні
настрої, часто подібні між собою, звідси – асоціація кольорів і звуків» [7, с. 85].
Синестезія грає велику роль у творчій музичній діяльності учня. Вона підсилює
почуття, загострює сприйняття, виводить на звʼязок логічного і емоційного, що важливо для
процесу створення художнього образу, а також його виконання і осмислення.

171

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10

1. Тарасов Л. (1985) Музика в сім’ї муз. Санкт-Петербург: Дитяча література, 57 с.
2. Апраксина О. (1983) Методика музичного виховання у школі: навчальний посібник
для студентів. Москва.: Просвіта, 224 с.
3. Безбородова Л. (2001) Методика музичного виховання молодших школярів:
навчальний посібник для студентів. Москва. Академія, 360 с.
4. Белобородова В. (1978) Розвиток музичного сприйняття. Москва. Музика. 54-66
с.
5. Лобова А. (1999) Аудіальний розвиток дітей: навчальний посібник для педагогів.
Єкатеринбург. УрГПУ, 159 с.
6. . Яньшин П. (1996) Емоційний компонент у психологічній структурі. Самара.
СамГПУ, 218 с.
7. . Галеев Б. (1982) Кольоровий слух: музична енциклопедія. Москва. 355 с.

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА ЯК ВИХОВНА ВИМОГА СУЧАСНОЇ ПРОГРАМИ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Ольга Колесник
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Житомирська Т.М.
Двадцять перше століття – це віковий період поглибленого розвитку інформаційних
технологій та глобальних інтеграційних процесів, що, в свою чергу, є модернізованим
поштовхом до ідейних змін у свідомості суспільства. Визначений етап розвитку сучасної
людської цивілізації окреслений дослідженням проблем підготовки людини до тенденційних
економічних відносин між громадянином та державою, котрі розвиваються на зростаючих
моральних, якісних та професійних вимогах.
Фундаментальною платформою для набуття інтеграційного соціального досвіду є
оновлена система освіти в Україні, котра визначає реформаційну орієнтацію на гуманістичні
цінності та необхідну адаптацію до взаємодії із довколишнім світом, шляхом
компетентнісного засвоєння необхідних сьогоденних загальнотрудових навичок.
Компетентнісний підхід як основу нової парадигми освітнього простору варто
орієнтувати на практичне впровадження у виховну систему сучасної дошкільної освіти,
оскільки ця ланка є першочерговим ефективним та значущим елементом процесу
формування інтегрованої характеристики особистості.
Постановка проблеми. Дошкільна освіта в сучасно-орієнтованих умовах демонструє
спрямованість на трансформацію змісту фізичного, емоційного та особистісного розвитку
дитини, що першочергово має розкриватися через її компетенції. Така зорієнтованість
системи педагогічного процесу сприяє до подолання традиційних установок набуття
соціального досвіду, оскільки українська виховна система взяла курс на «дитиноцентризм за
основу своєї методологічної платформи» [6].
Трудове виховання, котре, як правило, розглядають в контексті засобу особистісного
розвитку дитини, на сьогодні є пріоритетним індикатором досліджень в системі сучасної
дошкільної освіти. Актуалізація проблем педагогічного розвитку виховної спрямованості
трудової діяльності серед дошкільнят покликана визначити дієві механізми сприйняття
сучасної модернізації суспільства, регламентувати значимість виховання у дітей економічної
грамотності та гостро порушити питання організації дитячої праці в умовах родинного
виховання.
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Думки психологів [4], котрими супроводжуються дослідження стосовно даної
проблематики, зводяться до того, що необхідність в трудової діяльності покликана
природною пізнавальною активністю та прагненням дитини до самостійності, оскільки саме
праця пов’язана з фізичним, моральним, розумовим та естетичним вихованням та розвиває
вміння, котрі дозволяють сформувати ціннісні майбутні орієнтири життя.
Очевидно, що трудова дисципліна – значимий складовий елемент системи розвитку
дитини, але формування належного рівня сприйняття базису трудового виховання в сучасних
трансформаційних умовах, визначеного зміною освітньої парадигми, є перспективним
напрямком досліджень та результативних методологічних розробок на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій з питань трудового виховання свідчить, що на
сучасному етапі наукова спільнота зосереджує свою увагу перш за все на визначенні місця
трудової дисципліни дітей в системі новітнього освітнього простору за умови реалізації
нових підходів до організації навчально-виховної роботи з дошкільнятами.
Аспектне формування перших теоретичних засад проблем виховання дитини у процесі
праці можна прослідкувати ще за часів життя Т. Мора, Ж.-Ж. Руссо та Й. Г. Песталоцці,
наукові думки котрих зводилися до того, що поєднання навчання та фізичної праці дозволяє
сформувати у дітей моральну загартованість до життя та здатність до самовизначення.
Окремої уваги заслуговує також дослідження Г. Кершенштейнера [5] про виховання
дитини на основі оволодіння професією. Він є автором німецької трудової школи, котра
почала свою діяльність після його пропозиції про створення додаткових шкіл, які мали б
забезпечувати професійно-технічне навчання і формування навичок виконання
громадянських обов’язків.
Значний науково-практичний результат важливості трудового виховання в системі
дошкільної освіти яскраво продемонстровано у 20-30-ті роки. Зокрема, у 1919 році на
першому з’їзді було визначено види дитячої праці і вимоги до її організації. Рішенням
другого з’їзду у 1921 році у центральному дитячому садку Першої дослідної станції з
дошкільного виховання, яка була експериментальним майданчиком для досліджень проблем
дошкільної освіти, було введено самообслуговуючу, ручну та суспільну працю.
Представники сучасної наукової спільноти, зокрема, Г. Бєленька[2], наголошує на
досить незадовільному рівні дослідження питань трудової дисципліни в системі новітньої
системи дошкільної освіти, оскільки діагностує вкрай низьку обізнаність дітей з професіям
батьків, що, на її думку, негативним відношенням до необхідності працювати у
майбутньому.
Наукові завдання та мета статті. Не зважаючи на багаторічний досвід та значну
кількість досліджень різних аспектів трудового виховання, що безперечно доводять його
необхідність і користь, цьому питанню приділяють мало уваги.
В контексті осучаснення системи дошкільної освіти варто зазначати про зміну
пріоритетного соціального замовлення, оскільки фундаментально-значимим критерієм
педагогічного процесу виховання дошкільнят все активніше стає надмірний інтелектуальний
розвиток, що засвідчується авторитетним прагненням до нагромадження знань. Така
тенденція не дає можливості для реалізації корисних занять з системи трудової дисципліни
дітей, оскільки їх життя перенасичене великою кількістю процесів, що досить часто не
відповідають їх бажанням та потребам.
Виклад основного матеріалу. Аналіз експериментальних досліджень, що були
проведені у різних дитячих садках, одноголосно засвідчує той факт, що все більший відсоток
дошкільнят не володіє інформацією щодо значущості та мотивів праці своїх батьків та
близьких. Менший відсоток дітей отриману в родинному колі інформацію стосовно роботи
формує у викривленому вигляді, що знижує можливість належної соціальної адаптації
майбутньому.
Реалізація трудового виховання в родинному колі, як зауважує М. Машовець[7],
досить недооцінена збоку самих батьків у відношенні до дитини, доказом чого є констатація

173

Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. Вип. 10
вихователями садків наявності проблем з елементарним самообслуговуванням та
відсутністю базових культурно-гігієнічних навичок у дітей.
Як свідчення, суперечність між наявною значною базою напрацювань в теорії та
відсутністю результатів в практиці створюють негативний вплив на формування
майбутнього покоління, тим паче, що питання трудового виховання активізуються періодично і співпадає з глобальними процесами економічного інтеграційного розвитку держави,
що в свою чергу, накладає своє відображення на загальній процедурі освітньої дисципліни.
Варто зазначати, що трудове виховання в нашій країні має свою законодавчу
регламентацію в державних документах, зокрема, в Законі України «Про дошкільну освіту»,
Базовому компоненті дошкільної освіти та розроблених програмах, але цього недостатньо в
існуючому комплексі досягнення вагомих результатів трудової дисципліни серед
дошкільнят, оскільки і надалі констатується низький рівень обізнаності з змістом трудової
діяльності дорослих та слабка мотивацією до праці серед дітей.
Освітні ідеї та завдання, що складають нормативну базу питання трудового виховання
дошкільнят, є віддзеркаленням сучасних соціальних потреб, проте незмінним залишається
необхідність праці в житті людини не лише заради забезпечення власних матеріальних
потреб, але і заради персонального розвитку та вдосконалення своєї особистості. Як доказ,
Базовий компонент дошкільної освіти містить норму про необхідність формування у дітей
«…якісного виконання трудових доручень…готовності брати участь у суспільно значущій
діяльності спільно з дорослими та іншими дітьми…»[1].
Зокрема, програма «Оберіг» зосереджує увагу на формування у дошкільнят основ
рукоділля (аплікація, ліплення, конструювання), що безумовно є першоосновою для
розвитку майбутньої трудової діяльності.
Значної уваги варта комплексна освітня програма «Дитина» [3], котра демонструє
індивідуальну траєкторію розвитку особистості. Так, у підрозділі «Дитина у соціумі»
передбачається ознайомлення дошкільнят з предметами та знаряддями праці, суспільним і
соціальним довкіллям. В розділі «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» розміщені
завдання і зміст роботи з конструювання, що є частиною ручної (художньої) праці. Зміст
самообслуговування охоплений розділом «Збереження та зміцнення здоров’я дітей».
В свою чергу, програма «Впевнений старт» [8] для дітей старшого дошкільного віку
передбачає формування трудових навичок, системи елементарних знань про професії та
трудові дії, розвиток власної культури праці. Зміст документа розкривається у розділах
фізичний розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний
розвиток, ігрова діяльність, трудова діяльність. Так, передбачено завдання, які орієнтують на
формування стійкого інтересу до праці дорослих, на розширення уявлень дітей про це явище
через соціальну значущість, на різні види та знаряддя праці. Також програма містить поради
батькам, в яких представлені практичні рекомендації здійснення трудового виховання у
родині. Зокрема, пропонується спостереження за працею дорослих, розповіді про її соціальну
значущість, підтримання інтересу до неї тощо, оскільки вбачається, що батьки є активними
учасниками трудового виховання власних дітей.
Кожна з програм окреслює трудове виховання, як необхідну дієву категорію сучасної
дошкільної освіти, проте на практиці діти показують низький рівень обізнаності з трудовою
діяльністю людей та слабку мотивацію до власної діяльності.
Як один із методів методичного усунення даної проблеми у контексті трудової
дисципліни варто розглядати виховання інтересу та поваги до праці в процесі гри. Доказом
цього є розділ «Ігрова діяльність» програми «Впевнений старт» [8], котрий структурно
наповнений такими іграми, як «Салон краси», «Пошта», «Лікарня», «Ферма» «Пожежники»
та інші, котрі можливо використовувати в процесі закріплення знань про професії дорослих.
Одним і дієвих елементів формування трудових навичок в системі трудової дисципліни
є здатність вихователя навчити дошкільнят виконанню конкретних дій в залежності від
вікової категорії. Показ (демонстраці) виконання елементарних дій та їх послідовності з
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поясненням кожного руху є основним методичним прийомом формування таких навичок. В
контексті дієвості такого прийому вихователями зазначається, що саме практична участь
дитини у цьому процесі є вирішальними в питанні засвоєння виховного матеріалу.
Вагома методична база, котра наповнена значною кількістю освітніх дошкільних
програм, що декларують трудове виховання, все ж змістила акцент питання трудової
дисципліни
в бік інтелектуального розвитку дошкільнят. Певним чином наукові
дослідження актуалізують в тому чи іншому контексті задану проблематику, проте,
одночасно констатується, що трудове виховання відсунуто на задній план. Умови
трансформації систем освіти потребують переглянути зміст, форми організації та мету
трудової дисципліни дошкільнят з метою надання їм творчого розвитку відповідно до реалій
сучасного трудового життя.
Без перебільшення, необхідність та значення трудової дисципліни починаючи з
дошкільного віку не потребує додаткової аргументації, оскільки праця є дієвим методом
сучасного компетентнісного розвивального потенціалу дитини. Проте, дослідження змісту
наукових публікацій з питань трудового виховання в системі дошкільної освіти, дозволяє
зробити висновок, що процес залучення дошкільнят до праці суттєво трансформувався під
сучасні глобалізаційні зміни, що унеможливлює засвоєння на належному рівні навіть таких
базових компонентів, як самообслуговування, господарсько-побутова та художня, праця в
природі.
Така тенденція має на меті демонстрацію більш ширших розвивальних можливостей
праці, але, водночас, це позбавляє трудову дисципліну морального аспекту для дошкільнят,
що ставить під загрозу виховання таких позитивних рис, як самостійність, відповідальність
та працелюбність.
З огляду на це можна зробити висновки, що:
1. наукова значимість та практична цінність трудового виховання дітей дошкільного
віку на сучасному етапі обумовлена та розглядається крізь призму інтеграційних освітніх
тенденцій;
2. педагогічна думка ґрунтується на твердженні, що етап дошкільного дитинства —
визначальний і сенситивний період, у якому закладаються основи трудової діяльності і
культури праці дитини, що визначають її вихованість і працелюбність у майбутньому та
становлення в сучасному суспільстві;
3. основою трудового виховання є системні знання та уявлення дитини про трудовий
процес, її позитивне ставлення до праці, повага до людини-трудівника і продуктів людської
праці, а також практичні навички та вміння трудової діяльності.
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ВЗАЄМОДІЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Ірина Конькова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – к. пед. н. Сич Ю.І.
Одним із ключових компонентів концепції Нової української школи є педагогіка
партнерства, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками. В основі
педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця. У Державній національній
програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» підкреслюється: «В основу національного
виховання мають бути покладені принципи єдності сім’ї і школи, наступності та
спадкоємності поколінь. Школа має продовжувати родинно-сімейне виховання, працювати в
тісному контакті з батьками, налагоджувати взаємозв’язок між школою і родиною, бо це –
основа, передумова підвищення активності навчання та виховання» [1].
Школа і сім’я – два суспільних інститути, на які покладено обов’язок виховувати
особистість. Одним із шляхів оптимізації співпраці двох провідних інститутів виховання є
підвищення провідної ролі школи у формуванні особистості молодшого школяра.
Метою статті є висвітлення сутності взаємодії школи і сім’ї та напрямів їхньої
ефективної співпраці у процесі формування особистості молодшого школяра.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблемі взаємодії школи і
сім’ї присвячено велику кількість досліджень та публікацій. Важливого значення означеній
проблемі надавали відомі педагоги: Я.Корчак, А.Макаренко, В.Сухомлинський, М.
Стельмахович та інші. Теоретико-прикладні аспекти взаємодії сім’ї і школи у вихованні
дітей висвітлено в працях Т. Виноградової, О. Докукіної, Т. Кравченко, І. Мачуської, Л.
Повалій, В. Постового, О. Пухти та інших.
Зазначимо, що партнерські відносини між вчителями та батьками повинні бути
міцними та різнобічними, особливо для молодших школярів. Адже саме в цей період
динамічно формується не тільки інтелектуальна основа особистості, але й її моральні
якості. Дитина вже вміє будувати свої відносини з дорослими і зі своїми однолітками, а
також має навички самоконтролю. Вміє себе підпорядкувати обставинам, а також бути
непохитною у своїх бажаннях. У такому віці істотним досягненням дитини в розвитку своєї
особистості виступає перевага стимулу «я повинен» над стимулом «я хочу» [2].
Разом з цим відбуваються зміни, які по своїй суті істотні саме в мотиваційноособистісній сфері. У перший раз відбуваються узагальнення всіх переживань. Ряд всіх
успіхів або невдач, які кожен раз дитина переживає в будь-яких ситуаціях, будь-то навчання
або спілкування, можуть привести до формування стійких афективних комплексів почуття
неспроможності, ураженого самолюбства або, навпаки, почуття власної значущості, вмілості,
компетентності [3, с. 26].
Розуміння того, що саме в родині закладаються фундаменти повноцінного фізичного і
психічного розвитку дитини, спонукає навчальний заклад до пильного вивчення запитів,
потреб і вимог сучасної сім’ї, тобто, до тісної взаємодії навчального закладу і сім’ї.
Тому важливе питання діяльності освітнього закладу – готовність педагога
спілкуватися з батьками, будувати позитивні педагогічні відносини.
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Проблема взаємодії школи та сім’ї порушується в тій чи іншій мірі в більшості
досліджень, присвячених розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку. Відомо,
що для молодшого школяра батьки і перший учитель є найбільш значущими представниками
того найближчого оточення, яке грає істотну роль в освоєнні дитиною моральних норм і
правил суспільства, у формуванні її життєвих орієнтирів і цінностей.
Разом з тим, як показує аналіз літератури з означеної проблеми, реальна педагогічна
практика характеризується: неготовністю вчителів до роботи в умовах зміни моральних
цінностей в суспільстві; відсутністю у батьків готовності до взаємодії з дитиною на
принципах гуманізму і співробітництва; відсутністю конструктивної, скоординованої
взаємодії сім’ї і школи на принципах партнерства в сфері виховання школярів.
Основна роль в підвищенні педагогічної культури батьків належить цілеспрямованій
науково-педагогічній освіті. Це твердження ґрунтується перш за все на тому, що вже в даний
час таке просвітництво дає батькам не меншу за обсягом кількість знань, ніж вони
отримують з арсеналу народної педагогіки. Вкрай важливою є і якісна різниця: шляхом
педагогічної освіти батьки озброюються науковими знаннями [2].
Це не означає, що таким чином природний процес наступності досвіду по вихованню
дітей від старших поколінь припиниться. Народна педагогіка і надалі відіграватиме певну
роль у сімейному вихованні. Але цілеспрямована науково-педагогічна освіта батьків має
стати провідним по відношенню до впливу народної педагогіки, зокрема до процесу
запозичення педагогічного досвіду у старших поколінь. Але батькам, якщо вони навіть
накопичать багато емпіричних фактів, цього зовсім недостатньо для правильного розуміння
процесу сімейного виховання дітей. Зрозуміти загальні закономірності цього виховання,
осмислити безліч педагогічних фактів, що зустрічаються в житті, допоможуть наукові
знання, отримані батьками в системі педагогічної освіти. Ось чому освіті належить дуже
важливе місце в підготовці батьків до виховання дітей. Воно найбільш тісно пов’язане з
усіма іншими напрямами, за якими здійснюється формування педагогічної культури людини.
Батькам потрібно навчитися зустрічати дітей після уроків або після своєї роботи. Не
варто спочатку задавати питання: «Які оцінки отримав?» Вчені відзначають, що в значній
мірі дитяча брехня виникає через страх покарання або небажання засмучувати батьків не
тими оцінками, які вони очікують. Краще поставити більш нейтральні питання, на які дитина
може відповісти вибірково, варіативно: «Як справи в школі?», «Чим сьогодні займалися?»,
«Що було цікавого в школі?» Дуже ємне питання: «Чи задоволений тобою вчитель?» Воно
включає всі інші питання: як ти себе поводив, як відповідав на уроці, чи старанно навчався.
Це питання передбачає вміння дитини спілкуватися з дорослими, бути вихованим,
інтелігентним та шанобливим.
Зазначимо, що взаємодія школи і сім’ї зумовлюється такими обставинами:
– єдиним об’єктом (суб’єктом) виховання;
– загальними цілями і завданнями виховання дітей;
– можливістю всебічного вивчення дітей і координації впливів на їх розвиток;
– необхідністю узгодженості дій педагогів і батьків;
– можливістю об’єднання зусиль школи та сім’ї у вирішенні проблем дитини.
Основою взаємодії школи та сім’ї є спільна мета: забезпечити формування
співробітницьких відносин між усіма учасниками педагогічного процесу, створити
сприятливі умови для соціального становлення, виховання і навчання дітей.
Співпраця педагогів і сім’ї спрямована на вирішення таких загальних завдань
виховання дітей:
– забезпечення якісної освіти;
– розвиток професійних інтересів і підготовка дітей до свідомого вибору професії;
– формування моральності і культури поведінки в учнів;
– підготовка школярів до сімейного життя;
– формування потреби в здоровому способі життя [4, с. 22].
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Для досягнення зазначеної мети та загальних завдань виховання необхідно вирішити
комплекс певних педагогічних завдань.
У роботі з дітьми необхідно зосередити увагу на таких завданнях:
– вихованні шанобливого, дбайливого ставлення до батьків;
– формуванні відповідальності за свої вчинки перед сім’єю;
– вихованні почуття гордості за сім’ю, прагненні підтримувати і розвивати кращі
сімейні традиції.
В роботі з батьками потрібно звернути увагу на такі завдання:
– формування у батьків правильних уявлень про свою роль у вихованні дитини, про
необхідність участі в навчально-виховному процесі школи і класу;
– формування суб’єктної позиції батьків в роботі школи і класу, при проведенні
різних форм роботи з сім’єю і дітьми;
– формування психолого-педагогічної культури батьків;
– розвиток відносин поваги і довіри між батьками і дітьми.
Стосовно роботи з педагогами, то до таких завдань належать наступні:
– формування розуміння значущості співпраці з сім’єю, ролі педагогів у формуванні
гуманних взаємоввічливих відносин між батьками і дітьми;
– формування у педагогів потреби і вміння вирішувати проблеми кожної дитини на
основі спільного зацікавленого діалогу з батьками;
– освоєння педагогами способів вивчення сім’ї, діалогових і співробітницьких форм
взаємодії з батьками, форм організації спільної діяльності батьків і дітей.
Розвиток взаємодії школи та сім’ї залежить також від вирішення низки організаційноуправлінських завдань: проведення виховних заходів в школі і класі за участю батьків;
забезпечення системи психолого-медико-педагогічної освіти батьків; організація методичної
роботи з педагогами по проблемі взаємодії з сім’єю; розробка і забезпечення системи
стимулювання взаємодії учасників виховного процесу; організація роботи батьківського
комітету, підняття її престижу та ролі у вирішенні питань життєдіяльності колективу школи.
Головною ідеєю розвитку взаємодії школи і сім’ї є визнання і забезпечення суб’єктної
позиції всіх учасників педагогічного процесу. Реалізація цієї ідеї означає, що кожному з
батьків, педагогу, дитині надано право і можливість задовольняти, реалізовувати свої
інтереси, висловлювати думку, проявляти активність. Суб’єктна позиція батьків і дітей в
навчально-виховному процесі є результатом і умовою розвитку взаємодії педагогів і сім’ї [5,
с. 140].
До основних форм взаємодії школи і сім’ї належать: організація педагогічної освіти
батьків, батьківські збори, робота з батьківським активом, залучення батьків до підготовки та
проведення позакласних виховних заходів, робота батьківських комітетів, використання
засобів масової інформації для висвітлення стану роботи з даної проблеми тощо. Що ж
стосується ефективних форм організації роботи з підвищення педагогічної культури батьків,
то добре зарекомендували себе лекторії для батьків, педагогічні та методичні консультації,
конференції з різних проблем виховання, у тому числі і громадянського. При плануванні цієї
роботи важливо враховувати соціальний стан, вік, освіту батьків, сімейний мікроклімат,
життєві позиції, ставлення до виховання.
Наступною ідеєю розвитку взаємодії педагогів і сім’ї є організація спільної творчості
вчителів, учнів та їх батьків, що передбачає: формування позитивної установки у
взаємодіючих сторін на спільну роботу; здійснення спільного цілепокладання, планування,
організації та підведення підсумків діяльності; визначення творчих завдань і спільний
пошук шляхів їх вирішення; використання методики організації колективної творчої
діяльності.
Таким чином, успішний розвиток молодших школярів значною мірою залежить від
дружної і погодженої роботи школи і сім’ї. Так само як і діти, батьки повинні жити своєю
школою, регулярно відвідувати батьківські збори, обмінюватися своїми думками і
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спостереженнями з класними керівниками, вчителями, вихователями. Школа ж повинна
прагнути до об’єднання зусиль щодо успішного навчання, виховання та розвитку учнів.
Завдяки тісному співробітництву школи з сім’єю дитини створюється атмосфера довіри,
взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог. Отже, взаємодія школи і сім’ї має ґрунтуватися
на взаємоповазі, рівноправному партнерстві та має бути об’єднаною спільною метою,
гуманними стосунками та високою відповідальністю.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Олександрина Манчук
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Науковий керівник – к.пед.н. Лунгу Л. В.
Інклюзивна освіта виступає для вітчизняної системи освіти певної інновацією, отже,
вимагає грамотного управління на всіх етапах її моделювання і впровадження [2, с. 105].
Одним з напрямків модернізації системи освіти є реалізація принципів інклюзивної
освіти, що передбачають облік різноманітності освітніх потреб дітей, їх особливості,
можливості, інтереси. У зв’язку з цим виникає необхідність змінювати методи, форми і
технології роботи [1, с. 14].
Під освітньою технологією розуміється упорядкована система дій, виконання яких
призводить до гарантованого досягнення педагогічних цілей [5, с. 142]. Технологія
спрямована на послідовне втілення на практиці заздалегідь спланованого процесу освіти.
Незважаючи на різне розуміння терміна «педагогічна технологія», більшість фахівців
об'єднують їх чотирма принципово важливими положеннями:
 планування навчання і виховання на основі точно певного бажаного результату;
 програмування навчально-виховного процесу у вигляді суворої послідовності дій
вчителя і учня;
 зіставлення результатів навчання і виховання з спочатку наміченим результатом
як в ході навчально-виховного процесу (моніторинг), так і при підведенні підсумків;
 корекція результатів на будь-якому етапі навчально-виховного процесу.
Під технологіями інклюзивної освіти ми розуміємо ті технології, які ведуть до
створення умов для якісної доступної освіти всіх без винятку дітей. Можна виділити дві
великі групи інклюзивних технологій: організаційні та педагогічні [4, с. 54].
Організаційні технології пов'язані з етапами організації інклюзивного процесу: це
технології проектування і програмування, технології командної взаємодії вчителя і фахівців,
технології організації структурованого, адаптованого і доступного середовища.
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Серед педагогічних технологій можна виділити ті, які можуть бути успішно
використані в інклюзивній практиці вчителем на уроці. Класифікувати їх можна відповідно
до завдань і ролі в організації спільної освіти дітей з різними освітніми потребами.
Технології, спрямовані на освоєння академічних компетенцій при спільному навчанні
дітей з різними освітніми потребами: технології диференційованого навчання, технології
індивідуалізації освітнього процесу, технології корекції навчальних і поведінкових
труднощів, що виникають у дітей в освітньому процесі, технології, спрямовані на
формування соціальних (життєвих) компетенцій, в тому числі прийняття, толерантності,
технології оцінювання досягнень в інклюзивному підході [4, с. 55].
Розглянемо більш детально деякі з них.
Технології, що індивідуалізують освітній процес
Дотримуючись загальних правил і способів організації навчальної роботи на уроці,
вчитель інклюзивного класу повинен пам'ятати і враховувати тонкощі включення в роботу
дитини з тими чи іншими особливостями пізнавальної діяльності, поведінки, комунікації.
Часто такий учень не може повністю встигати за темпом всього класу, виконує завдання на
рівні, доступному йому, але нижче рівня освоєння змісту теми, предмета його
однокласниками. Широкі можливості для індивідуалізації навчання є самостійна робота, яка
проходить в індивідуальному темпі. Індивідуалізація тут здійснюється за рахунок того, що
учням даються не однакові завдання, а завдання, які варіюються в залежності від
індивідуальних особливостей.
При організації індивідуальної роботи на уроці — виконання завдання на картці,
індивідуального завдання в зошиті необхідно враховувати особливості дитини. В науці існує
велика кількість класифікацій індивідуальних особливостей, які можна використовувати в
освітньому процесі. Так, наприклад, психологи пропонують розподіляти індивідуальні
завдання за способами сприйняття дітьми інформації: для аудіалів, візуалів, кінестетиків.
Візуалу завдання пропонуються у вигляді карток з картинками, які повинні бути
яскравими, красивими, яскравими. Аудіалу потрібно прочитувати завдання вголос вчителем
для кращого сприйняття прочитаного. Аудіали запам'ятовують краще на слух при
багаторазовому повторенні тексту. Кінестетик отримує завдання, спрямовані на маніпуляцію
з предметами. Наприклад, при порівнянні чисел, можна запропонувати роботу з
рахунковими паличками.
Коли вчитель сам визначає рівень здібностей і знань учнів і відповідно до цього дає їм
завдання, диференціюючи їх для «сильних» і «слабких» учнів, він тим самим задає певний
статус учня, його положення в класі. Можливість змінити це місце, змінити свій статус,
перебратися на більш високий щабель цілком залежить від вчителя. Учневі в цьому випадку
виділяється пасивна роль-виконавця волі вчителя. Облік індивідуальних особливостей
вчителем, планування їм навчального процесу, оцінювання результатів не дозволяють
самому учневі проявити свою волю, стати суб'єктом навчальної діяльності. Це протиріччя
має вирішуватися як на понятійному, так і на технологічному рівні. Для вирішення цього
протиріччя вводиться відмінність між поняттям «індивідуальний підхід», коли враховуються
індивідуальні особливості дитини, і поняттям «індивідуалізація навчання».
Індивідуалізація навчання – це організація освітніх умов для максимальної реалізації
суб'єктної позиції дитини у процесі навчання, тобто усвідомлення ним цілей і завдань
навчання, можливість вибору навчального матеріалу, форм і методів вирішення навчальних
завдань. Таким чином, активність і суб'єктність виявляються як на полюсі вчителя, так і на
полюсі учня. Учитель створює умови для того, щоб учень в цих умовах міг поставити мету,
сформулювати завдання, визначити способи вирішення навчальних завдань, зміг оцінити
результати своїх навчальних дій. Такий процес індивідуалізації важливий як для дитини з
обмеженими можливостями здоров'я, так і для його нормативно розвиваючих однолітків.
Принцип індивідуалізації дозволяє створити рівні можливості для всіх учнів класу, тим
самим реалізується інклюзивний підхід на практиці.
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На технологічному рівні принцип індивідуалізації втілюється в різних педагогічних
підходах: особистісно орієнтованої педагогіці, педагогіці Step by step, педагогіці підтримки,
рефлексивно-діяльнісному підході в навчанні, в технологіях проектної діяльності,
технологіях тьюторського супроводу.
Реалізація диференційованого підходу до освітнього процесу обумовлена наступними
факторами: протиріччям між традиційними колективними формами навчання та
індивідуальним характером засвоєння навчального матеріалу; відмінностями в готовності до
засвоєння матеріалу; різним рівнем інтересу учнів; необхідністю подолання негативного
ставлення до навчання та ін. Р. К. Селевко розглядає диференційоване навчання як форму
організації навчально-виховного процесу, при якій учитель працює з групою учнів, створеної
з урахуванням наявності у них будь-яких значущих для навчального процесу спільних
якостей [4, с. 57].
Технологія рівневої диференціації навчання пов’язана з рівнем освоєння дітьми
програмного матеріалу. У цій технології управління пізнавальною діяльністю відбувається з
метою навчання кожного учня на рівні його індивідуальних можливостей і здібностей через
систему малих груп. У вчителя з’являється можливість диференційовано допомагати
слабшому учневі і приділяти увагу сильному, більш ефективно працювати з важкими дітьми.
У класі виділяються три групи учнів залежно від можливостей освоєння ними навчального
матеріалу (В. В. Воронкова, П. Г. Тишин, В. В. Ек, Е. А. Ковальова та ін.). До першої групи
входять учні, які успішно навчаються в класі. Вони в основному розуміють фронтальне
пояснення вчителя, запам'ятовують досліджуваний матеріал. До другої групи належать учні,
які насилу освоюють програмний матеріал і потребують допомоги вчителя. Для учнів
характерно недостатнє розуміння знову досліджуваного матеріалу. Вони потребують в
додатковому поясненні. Їх відрізняє низька самостійність. Темп засвоєння матеріалу у цих
учнів значно нижчий, ніж у дітей, віднесених до першої групи. Значно знижені у школярів
даної групи здібності до узагальнення. Третю групу складають учні, які опановують
програмним матеріалом на найнижчому рівні. Знання засвоюються ними механічно, швидко
забуваються. Вони можуть освоїти значно менший обсяг знань і умінь, ніж інші школярі. До
третьої групи відносяться учні з вираженим психофізичним недорозвиненням.
Всі учні виділених груп потребують диференційованого підходу, який передбачає
різні види допомоги учням різних груп, різні модифікації методів і прийомів навчання.
Навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів має місце на кожному
уроці. Наприклад, на уроках читання різним учням пропонуються різні види переказу: хтось
може переказати близько до тексту», хтось може розповісти з опорою на картинки, але є і
такі діти, яким переказ зовсім не дається. У цьому випадку вчителі можуть використовувати
ілюстрації-слайди, на яких, крім картинки, є текст з пропущеними словами. Учень повинен
сам згадати їх і вставити в свою розповідь. Після такої роботи багато хлопці вже переходять
до переказу з опорою на картинки, ну а наступна мета — переказ «близько до тексту».
На уроках математики диференціація ясно виражається в різнорівневих завдань. При
вирішенні і складанні завдань учням першої групи пропонуються малюнки, за якими
необхідно скласти завдання і вирішити її. Оформленням завдання вони також займаються
самостійно. Природно, вчитель чуйно стежить за роботою учнів. Тим дітям, хто не
справляється зі складанням завдання, вчитель задає навідні запитання.
В учнів другої групи на картці крім малюнка, є сформульоване завдання і
пропонується це завдання вирішити.
Третій групі пропонується малюнок, формулювання завдання і вибір з варіантів
правильної відповіді.
Хлопці другої і третьої груп оформляють завдання за допомогою вчителя, або біля
дошки працює сильніший учень [4, с. 59].
Технологія функціональної диференціації – організація роботи в групах з розподілом
функцій, тобто коли кожна дитина вносить свій вклад в загальний результат, виконуючи своє
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завдання, при цьому дитині з труднощами в навчанні можна запропонувати допоміжні
матеріали (наприклад, якщо потрібно скласти пропозицію, дитина користується заздалегідь
заготовленими словами-картками, які потрібно розташувати у потрібній послідовності, при
вирішенні завдання – готовим коротким записом умови). Організація роботи в групі
передбачає повну включеність дитини на основі розуміння його можливостей (наприклад,
вона може перевіряти розрахунки з використанням калькулятора, підбирати необхідний
наочний матеріал – картинки, схеми, що ілюструють зміст завдання). У такій групі хтось
бере на себе функції лідера, хтось виконує певні завдання, хтось стежить за часом роботи,
хтось шукає необхідну інформацію, хтось надає матеріал іншим групам. Основним критерієм
ефективності групової роботи на уроці в інклюзивному класі стає орієнтація на успіх – «хто
більше і краще», а орієнтація на узгодженість, взаємодопомогу, підтримку, спільне
прийняття рішень, вироблення компромісних рішень по виходу із ситуацій і т. д. Ці критерії
стають провідними не тільки на уроках, але й на позакласних, загальношкільних заходах,
поступово приводячи до зміни устрою в шкільному колективі.
Технологія змішаної диференціації (модель зведених груп) об'єднана форма двох видів
диференціації навчання - за інтересами і за рівнем розвитку. Для вивчення навчальних
дисциплін вся класна паралель перегрупуються. Утворюються три зведені групи. Діти, які
цікавляться цим навчальним предметом (наприклад, математикою) і мають в цьому
напрямку досить високі показники, об'єднуються в одну зведену групу (тимчасовий
гомогенний клас) просунутого рівня. З решти учнів паралелі за принципом рівневої
диференціації (група базового стандарту і група посиленої педагогічної підтримки)
формуються ще дві зведені групи. Для паралелі розробляються три варіанти навчальної
програми. Перша працює в рамках групи за інтересом і має просунутий рівень; другий і
третій варіанти реалізуються в тих групах, для яких цей предмет не вибрано «цікавим» і
головна мета яких – досягнення обов'язкових результатів навчання [4, с. 60].
Технології корекції труднощів у навчанні та поведінці
Технології корекції навчальних і поведінкових труднощів, що виникають у дітей в
освітньому процесі, - це спеціальні логопедичні технології та технології спеціальної
педагогіки, спрямовані на корекцію порушення (технології сурдо - і тифло-педагогіки),
технології нейропсихологічного підходу до корекції навчальних труднощів (А. Р. Лурія, Л.
С. Виготський, Дж. Хінд, Н.М. Пилаєва, Т. Ю. Хотилєва), технології психолого-педагогічної
системи формування і розвитку мовного слуху та мовного спілкування у дітей з
порушеннями слуху (система Е. І. Леонгард), технології прикладного аналізу поведінки АВА
(Applied Behavior Analysis) та ін.
Серед зарубіжних технологій, спрямованих на підготовку дитини з ОВЗ до включення
в освітній процес, широко використовується така технологія, як АВА – прикладний аналіз,
або модифікація поведінки. Ця технологія передбачає навчання дитини більш адекватно
виражати свої потреби, тренує навички навчального поведінки, навички взаємодії, в
основному в індивідуальному форматі. При застосуванні АВА індивідуально і в групі одна з
основних завдань – це розвиток поведінкових і навчальних навичок, необхідних для
включення дитини з ОВЗ в загальноосвітній простір [3, с. 96].
В цілому, можна сказати, що зростає кількість різних педагогічних технологій, які
спрямовані на створення різноманітних умов навчання, що враховують безліч освітніх
потреб дітей, їхні можливості і інтереси.
1. Банч Р. О. (2008) Підтримка учнів з порушенням інтелекту в умовах звичайного
класу: посібник для вчителів 2-е вид. М. 62 с.
2. Рискіної В., Самсонової Є. (2012) Зарубіжні дослідження в галузі інклюзивної
освіти Л.: Форум,. 208 с.
3. Інклюзивна освіта. ЮНІСЕФ, Перспектива К.: ЮНІСЕФ, 2011. 216 с.
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УРОК ХОРЕОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Антоніна Павлова
студентка 4 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – викл. Сарвілова Д.С.
Формування етичної та естетичної культури особистості є важливим завданням
школи. Без сформованості етичної та естетичної культури світогляд людини не можна
вважати цілісним, тому важливе значення має формування в учнів уявлень про види
мистецтва, культурні цінності, любові до прекрасного, до рідного.
Особливого значення формуванню естетичної культури людини надавали такі
педагоги, як А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін.
Питання теорії та практики формування етичної культури в учнів загальноосвітньої
школи розглядались рядом дослідників: Е. Силяєва, В. Клепіков, А. Шемшуріна та ін. Аналіз
наукових визначень поняття – етична культура дозволяє зробити висновок про
багатоплановість і неоднозначність цього явища [2, с. 21].
Формування естетичної культури – це процес цілеспрямованого розвитку здатності
особистості до повноцінного сприйняття і правильного розуміння прекрасного в мистецтві і
дійсності [3, с. 74].
В. Клепіков під етичною культурою розуміє – існування культурно-моральнісного
простору, який створюється за рахунок постійних і напружених зусиль людини за
допомогою моральних норм і традицій, понять і символів, і виявляється в духовноморальних станах, миттєвостях моральнісного катарсису і морально орієнтованому способі
життя. В основі етичної культури особистості закладена моральна культура особистості.
Ще К.Д. Ушинський стверджував, що на будь-якій навчальній дисципліні можливе
етичне та естетичне виховання: «у будь-якому предметі є більш-менш етичний та естетичний
елемент» [5, с. 192].
«Мистецтво, – писав Л.С. Виготський, – є скоріше організація нашої поведінки на
майбутнє, установка вперед, вимога, яка, може бути, ніколи і не буде здійснена, але яка
змушує нас прагнути поверх нашого життя до того, що лежить за нею» [1, с. 63].
Успішному естетичному розвитку учнів сприяє багатство сенсорної культури
(наявність музичного слуху, почуття кольору, ритму), вміння мислити образами, емоційно
реагувати на естетичні цінності предметів і явищ навколишнього світу.
Уроки хореографії в початковій школі допомагають різнобічному розвитку дітей.
Вони розвивають емоційність і образність сприйняття музики, почуття ритму, мелодійний і
гармонійний слух, відчуття музичної форми, музичну памʼять. Предмет хореографії сприяє
гармонійному розвитку дітей, формує їх фігуру, розвиває фізичну силу, витривалість,
спритність.
Танець – вид мистецтва, в якому художні образи створюються засобами пластичних
рухів і ритмічно чіткої і безперервної зміни виразних положень людського тіла. Танець
нерозривно пов'язаний з музикою, емоційно-образний зміст, якою знаходить своє втілення в
його хореографічної композиції, рухах, фігурах [7, с. 81].
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Основою хореографічної підготовки учнів є вивчення танцювальних вправ класичної
системи танців.
Автор першого в історії трактату про танець Лукіан (II століття), розмірковуючи про
танець в житті людини і про те, якими якостями повинен володіти танцюрист, писав так:
«мистецтво танцю вимагає підйому на найвищі щаблі всіх наук: не однієї тільки музики, а й
ритміки, геометрії і особливо філософії, як природної, так і моральної... Танцюристу
необхідно знати все!»
Платон говорив про пропорційність душевної і тілесної краси. А музику і танець
розглядав як могутній виховний засіб: «воно все більше проникає вглиб душі і всього
сильніше її зачіпає; ритм і гармонія несуть з собою злиднів, а воно робить благовидим і
людини».
Діти люблять фантазувати, складати свої рухи. На заняттях танцями в школі особливо
заохочуються рухи, що йдуть від серця, з глибини душі, що виражають індивідуальність. Так
засобами танцю вибудовується комунікація з самим собою, іншими людьми і навколишнім
світом, відбувається залучення в дію всієї особистості цілком: тіла, інтелекту і душі.
Музично-ритмічні вправи розвивають памʼять, увагу. Враження, отримані на заняттях
танцями, зазвичай залишають яскравий слід в психіці учнів і роблять сильний вплив на їх
ставлення до інших занять і на поведінку. Всі заняття повинні будуватися таким чином, щоб
вплив на дитину засобами мистецтва було комплексним. У дітей повинна активізуватися
звʼязок між музикою і рухом. Вони повинні зрозуміти ті прості правила, які необхідні на
уроках хореографії: музика – господиня на уроках, без неї не може бути танцю. На заняттях
під музику потрібно проводити ритмічні ігри, вправи; учнів молодших класів потрібно вчити
одночасно з танцювальними рухами «берегти» музику – під час звучання не можна шуміти,
розмовляти, сміятися; музику треба слухати з початку до кінця, починати рухатися з
початком звучання і припиняти рух із закінченням звучання [1, с. 63] .
Разом з навчанням танцю, навичкам красивого руху у дітей формується смак,
вибіркове ставлення до танцювального та музичного репертуару. Існує думка, що дитина з
досить хорошими хореографічними даними один на тисячу. Може бути, але я працюю з
усіма дітьми і вважаю, що танцювати можуть практично всі. Поряд з груповими заняттями
здійснюються і індивідуальні. Так, з менш здатними дітьми доводиться працювати багато,
але це тільки більшою мірою сприяє вихованню у них завзятості і працьовитості.
Практика показує, що за допомогою спеціальних занять можна розвивати почуття
ритму, музичний слух, уяву, відчуття, образну памʼять, фантазію, так необхідні у всіх видах
художньо-творчої діяльності.
В процесі роботи з дітьми доводиться не тільки пояснювати значення кожного руху,
спосіб його виконання а й довести на прикладах, що в мистецтві танцю немає «стелі», що
кожен танцювальний рух, фрагмент можуть відпрацьовуватися і вдосконалюватися до
нескінченності, що в танці немає дрібниць ні під час репетиційної, і тим більше під час
виступу [6, с. 131].
Але як би не важливо було технічна досконалість танцю – це не повинно стати
самоціллю, а процес розучування танцю не можна перетворювати в механічне повторення
танцювальних рухів. Слід памʼятати, що оволодіння тією чи іншою навичкою має носити
художньо-творчий, естетичний та етичний характер. Тоді, займаючись хореографією, учні не
просто виконують необхідні рухи, але на кожному занятті пізнають своєрідну, виразну мову
хореографічного мистецтва, отримують уявлення про мистецтво танці, де тісно
переплітаються музика і пластика.
Аналіз результатів діяльності з дітьми показує, що заняття танцями не тільки
приносять їм етичну та естетичну насолоду, а й допомагають розвинути їх творчі здібності,
прагнення до самовдосконалення і духовного збагачення.
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Велике значення має формування почуття відповідальності за своє виконавське
мистецтво, особливо в ситуаціях виступів перед публікою під час фестивалів, конкурсів,
концертів на святах [4, с. 79].
Цінним у реалізації завдань етичного та естетичного виховання дітей вважаю
колективне обговорення з дітьми змісту танців, танцювального та музичного репертуару,
костюмів, що також сприяє формуванню художнього смаку, а також і комунікативних
здібностей учнів, морально-етичних норм міжособистісних взаємин, навичок поведінки і
роботи в колектив. Навчання дітей нормам спілкування – ще одна з важливих завдань занять
танцями . Це перш за все взаємодія вчителя і учнів, що має особливу емоційно-змістовне
забарвлення. Спілкування на заняттях хореографії можна визначити як спільну творчу
діяльність учня і вчителя, спрямовану на розкриття життєвого змісту танцю, досвіду
моральних відносин закладеного в ній.
Уміння слухати, сприймати, оцінювати музику, переживати, створювати музичноруховий образ – все це розвиває творчу активність і уяву.
Ті діти, які довго займаються танцями, кажуть, що танець дарує наснагу і радість!
«Душа знаходить крила» – це найбільш часто виникає відчуття, що отримується від
ритмічних, танцювальних рухів. Існує міцний звʼязок між рухом і внутрішнім станом
людини. Не випадково сьогодні широкого поширення набуває арт-терапія (лікування
мистецтвом), а в ній магічна сила танцю [5, с. 194].
Таким чином, танцювальне мистецтво завжди привертало до себе увагу дітей. Воно
набуло широкої універсальності в танцювальних навчальних закладах, загальноосвітніх
школах. Уроки з хореографії в початковій школі показали себе на практиці, як перспективна
форма етичного та естетичного виховання дітей, в основі якої лежить залучення їх до
хореографічного мистецтва.
1. Виготський Л. С. (2009) Педагогічна психологія. К.: Педагогіка, 536 с.
2. Клепіков В. М. (2016) Становлення етичної культури. Виховання етичної культури
дітей: Тези доповідей і повідомлень. Л.: РАО. С. 21.
3. Лозова В. І., Троцько Г. В. (2008) Теоретичні основи виховання і навчання:
навчальний посібник для студентів пед.. навч. закладів. Х.: ХДПІ ім.. Г. С. Сковороди, 328 с.
4. Сластенін В. А. (2008) Педагогіка. К.: Академія, 576 с.
5. Ушинський К. Д. (2013) Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної
антропології, Вибрані педагогічні твори: в 2 тт. Т. 1. К.: Рад. шк. 471 с.
6. Харламов І.Ф. (2009) Педагогіка. К.: Академія. 520 с.
7. Шемшуріна А.І. (2008) Основи етичної культури: книга для вчителя. К.:
Всеукраїнський центр художньої творчості, 130 с

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Ілона Самсонникова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Біла О.О
У всі часи прогрес будь-якого суспільства залежав від кількості розумних і освічених
людей. Інтелектуальний потенціал країни і народу, накопичений за багато століть, служив і
продовжує служити «інструментом» прогресу суспільства, розвитку його культури.
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Соціальна значущість математичної освіти досить очевидна. Роль математики, яка в
усі часи мала безперечне культурне і практичне значення, не може бути поставлена під
сумнів, її роль в технічному і економічному розвитку суспільства важко переоцінити.
Беручи до уваги той факт, що загальний інтелект людини складається з трьох окремих
підструктур: просторового, семантичного, формального або математичного, багато вчених
бачать в якості однієї з основних причин ослаблення інтелектуального потенціалу нашої
країни саме недоліки математичної освіти [1, c. 27].
Традиційно курс математики займає в шкільній освіті центральне місце. Цілком
очевидно, що більшу частину отриманих в школі математичних знань використовує в своєму
житті лише вузьке коло фахівців, а більшості з нас в реального життя навряд чи буде
потрібно перемножити десяткові дроби, обчислити логарифм числа або побудувати графік
показової функції. Тому питання «Коли і кому в реальному житті потрібен обсяг
математичних знань, умінь на навичок в тому вигляді, в якому він сьогодні викладається в
школі?» має під собою підставу.
І зараз, коли суспільство повсюдно переживає час переосмислення традицій, важливо
зрозуміти, що реально дає вивчення математики в школі.
По-перше, вивчення математики формує культуру мислення, яка потрібна людині
незалежно ні від її майбутньої професії, ні від її соціального статусу.
Вивчення математики є незамінним засобом, що сприяє розвитку когнітивних
властивостей особистості, таких якостей мислення як точність і докладність аргументації,
здатність до доказовості, вміння виділяти істотне й другорядне в спостережуваних явищах,
що надає можливість, досліджувати і осмислювати завдання, що виникають в різних
областях людської діяльності.
По-друге, вивчення математики формує такі особистісні якості як прагнення до
істини, наполегливість, здатність зосередитися, критичність мислення та інші. При навчанні
математики розвивається не тільки інтелект, але й характер, моральні та естетичні якості
особистості, памʼять, мова, уява, емоції. Математик краще планує свою діяльність,
послідовніше і точніше викладає свої думки, краще обґрунтовує свою позицію, прогнозує
ситуацію[4, c. 53].
Для повноцінного функціонування сучасного суспільства математичне знання як
невʼянуча цінність має передаватися наступним поколінням.
Сьогодні освіта стає стратегічною галуззю, яка забезпечує національну безпеку. Про
конкурентоспроможність країни починають судити за рівнем освітньої підготовки
підростаючого покоління. Досить згадати досвід Японії, Китаю, Кореї та інших країн.
Відмітна особливість розвитку освіти в світі в даний час – підвищена увага уряду більшості
країн до проблем її якості та ефективності. Наша країна в цьому відношенні не є винятком.
На сьогоднішній день в світі створена система моніторингу якості освіти, в якій бере участь
кілька десятків країн [2, c. 24].
Якість освіти визначається за допомогою тестування, що проводиться на
представницьких вибірках учнів. Тестування проводиться з періодичністю один раз в
декілька років. Міжнародний інструментарій перевіряється і адаптується до умов кожної
країни.
Порівняльні міжнародні дослідження дозволяють оцінити стан системи освіти в
загальноукраїнському та міжнародному контекстах.
Це не дає максимально повної картини навчальної підготовки школярів в порівнянні з
завданнями нашої країни, але дозволяє виявити сильні і слабкі сторони української освіти і
намітити шляхи більш ефективного досягнення поставлених цілей.
Загальновідомо, що українську (раніше радянську) освіту традиційно вважали однією
з найбільш якісних у світі. Це підтверджували призові місця на міжнародних олімпіадах з
математики, фізики, природничих дисциплін та інші досягнення.
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І сьогодні дуже високі результати випускників середніх шкіл, які вивчали поглиблені
курси фізики і математики. Україна входить в першу десятку країн світу. При цьому у нас в
класах з поглибленим вивченням цих предметів навчається 2% учнів (у Франції – 20%, у
Швейцарії – 14%), і середній вік наших учнів становить 16,9 років, що на 1-3 роки менше,
ніж у інших країнах, де тривалість середньої освіти довше [2, c. 28].
Однак порівняльний рівень математичної підготовки випускників середніх шкіл, коли
оцінювалися знання основних математичних понять та їх застосування, вміння аналізувати
запропоновані ситуації, встановлювати причинно-наслідкові звʼязки, застосовувати свої
знання в різних соціальних областях, виявився значно нижчі за середні міжнародні
результати.
За даними дослідження 2003 року, Україна опинилася після таких країн, як Сінгапур,
Корея, Тайвань, Гонконг, Японія, Бельгія, Росія, зайнявши по рейтингу лише тринадцяте
місце [2, c. 29].
Оцінка виконання математичної частини тесту за видами діяльності показала, що
наші учні мають більш високі результати в застосуванні відомих алгоритмів і процедур, але
результати явно нижче при перевірці розуміння змістовного сенсу математичних понять і
при вирішенні завдань.
У порівнянні з іншими країнами явно нижче результат виконання завдань, повʼязаних
з аналізом інформації, представленої в різній формі (таблиці, діаграми, графіки), характерної
для ЗМІ.
Зі сказаного напрошується висновок про те, що поставлена перед школою мета –
підготувати випускників шкіл до вільного використання математики в повсякденному житті
– в значній мірі не досягається.
Початковий курс математики, будучи органічною частиною шкільного курсу
математики, націлений на створення міцної основи для подальшого навчання математики.
В даний час в українській школі представлено єдину державну програму з
математики, яких розроблена відповідно до державних освітніх стандартів і відповідає його
вимогам [3].
Численні авторські школи, «тиражування» новизни невиправданість деяких нових
«модних», погано перевірених практикою методів і прийомів навчання зміцнили позиції тих
вчених і педагогів-практиків, які виступали за стабільність системи математичної освіти і
стабільність її змісту зокрема, тим більше, що математика як навчальний предмет стабільний
по своїй суті і не залежить від політичної конʼюнктури.
Дамо коротку характеристику основній діючій на сьогоднішній день програми з
математики для початкової школи.
Як і будь-яка програма, традиційна програма зазнавала і зазнає змін і доповнень,
проте це найбільш стабільна, вивірена часом і практикою програма.
Її основна особливість полягає в тому, що вона представляє інтегрований початковий
курс математики, який обʼєднує арифметичний, алгебраїчний і геометричний матеріал.
Основу початкового курсу складають уявлення про натуральне число і нулі, про чотири
арифметичні дії і їх найважливіші властивості, а також засноване на цих знаннях міцне
засвоєння прийомів усних і письмових обчислень.
Важливе місце в цій програмі займає ознайомлення з величинами і їх вимірюванням.
Курс передбачає формування у дітей просторових уявлень, ознайомлення з геометричними
фігурами і їх властивостями, з найпростішими креслярськими і вимірювальними
інструментами.
Елементи пропедевтики алгебри дозволяють підвищити рівень формованих
узагальнень, сприяють розвитку абстрактного мислення учнів.
Матеріал цієї програми розташований концентрично, що дозволяє дотримати
поступовість у наростанні труднощів, забезпечує повторення матеріалу і його актуалізацію,
створює хороші умови для вдосконалення сформованих знань, умінь та навичок.
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Провідні принципи програми:
1) облік вікових особливостей;
2) органічне поєднання навчання і виховання,
3) практична спрямованість викладання,
4) розвиток пізнавальних здібностей учнів,
5) вироблення міцних обчислювальних і вимірювальних навичок.
Крім обовʼязкової відповідності державним стандартам, будь-яка програма повинна
бути перш за все зорієнтована на забезпечення високого рівня математичної підготовки, що в
кінцевому підсумку визначає якість підготовки з інших дисциплін.
Оцінка рівня підготовки випускників початкової школи за результатами міжнародних
досліджень показала, що у наших школярів вище знання фактологічного матеріалу, вміння
відтворювати і застосовувати їх в знайомій ситуації; нижче – інтелектуальні вміння,
повʼязані з вирішенням завдань, інтеграцією знань і застосуванням їх в незнайомих ситуаціях
і ситуаціях, близьких до реального життя [2, c. 28].
Це дає підставу для роздумів про пріоритети в початковій математичній освіті та
можливі напрямки її вдосконалення. Необхідно більше уваги приділяти загальному розвитку
учнів, практичній стороні математичної освіти, вчити школярів застосовувати знання в
життєвих ситуаціях, змістити акценти в навчанні математики, кілька зменшуючи увагу до
формування апаратних умінь і посилюючи роль знань і умінь, що мають важливе практичне
значення.
Дуже повільно і поступово відбувається осмислення того факту, що реальне значення
має не саме по собі математичне знання, а той особистісний розвиток, який набуває дитина в
процесі його вивчення.
У цьому твердженні знаходить своє відображення один з провідних сучасних
принципів освіти - її гуманізація, яка характеризується посиленням уваги до учня, його
саморозвитку і самопізнання, до виховання вміння шукати і знаходити своє місце в житті.
1. Sriraman, Bharath; English, Lyn. (2010) Theories of Mathematics Education. Springer.
2. Костенко И. П. (2013) Проблема качества математического образования в свете
исторической ретроспективы. Изд. 2-е, доп. М.: Ростовский гос. ун-т путей сообщения, 501
с.
3. Міністерство освіти та науки України. URL: Режим досутпу: https://mon.gov.ua/.
4. Современное математическое образование и проблемы истории и методологии
математики: международная научная конференция, 6-я Всероссийская школа по истории
математики, Тамбов, 11-15 сентября 2016 г. Изд-во Першина П.В., 2016. 302 с.

ДЕЯКІ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
ДИТИНИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Світлана Сєдова
магістрантка педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – проф. Кічук Н.В.
З поміж незаперечних переваг Концепції Нової української школи вчені (Бібкін Н.,
Колупаєва А., Савченко О., та ін.)і практики (Грошева О., Чернова Є., Резніченко А., та ін.)
визначають її акцентування на соціальній складовій освіти - системному втіленні ідей
інклюзії. Попри суттєвих напрацювань дослідників, котрі дозволяють сучасним вітчизняним
практикам обирати оптимальну модель інклюзії, зокрема, дотично дошкільної і початкової
ланок освіти («постійна повна інтеграція», «постійна неповна інтеграція», «постійна
часткова інтеграція», «епізодична інтеграція», «систематична тимчасова інтеграція»), ще й
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досі залишається відкритим питання про важливий аспект переваг інклюзивної освіти –
випереджувальний розвиток творчої індивідуальності дитини з особливими освітніми
потребами. Натомість учені, які вивчають конструктивний досвід зарубіжжя, вбачають
особливу цінність для сучасного соціуму саме окресленого аспекта [3].
Вивчення та узагальнення наукової літератури довів, що вищеокреслена площина
цікавить творчих практиків-освітян ще й у контексті запровадженої програми «Інтелект
України», адже ж педагогічний сенс інклюзії здебільшого вбачається нині у визнанні
самоцінності кожної дитини незалежно від того, чи вона є здоровою, чи характеризується як
така, котра має особливі освітні потреби. Маємо зазначити, що творчі педагоги все ж схильні
пов’язувати успішність розв’язання проблематики інклюзивної освіти із пошуком нових
технологій.
Саморефлексія нашого досвіду засвідчує, зокрема, про особливу конструктивність
саме інтерактивних технологій.
Як відомо, інтерактивні технології найбільш тісно пов’язані з інноваційним підходом.
До системних інноваційних технологій віднесено «Будинок вільної дитини» Марії
Монтессорі, «Школу успіху і радості» Селестена Френе, ідеї вальдорфської педагогіки
Рудольфа Штейнера, та ін. Такі технології здебільшого зосереджені на розвитку творчої
індивідуальності дитини; саме цим вони й набули світового визнання. Як стверджують
сучасні вітчизняні науковці, інтерактивні технології стимулюють розвиток педагогічної
інноватики – «створення, утвердження, буття нового як інновація» [1, с.8]. Довідкові
джерела трактують інновацію як нововведення, оновлення, зміну. Якщо ж йдеться про
інтерактивні технології, то визнається, що створення якісно нового або використання
відомого із незначною модифікацією відбувається в незвичних умовах – діалогу, взаємодії,
співдії того, хто вчиться із тим, хто вчить. Ось чому саме інтерактивні педагогічні технології
спроможні максимально повно врахувати індивідуальність дитини, адже ж як стверджував
В.О. Сухомлинський, дозволяють «проникнути в духовний світ дитини». Сучасні
представники дитячої психології (Г. Балл, М. Шпак, Д. Фельштейн та ін.), спираючись на
праці гуманістів минувшини (Я. Корчак, Я. Каменський, К. Ушинський та ін.), уважають, що
особистість постає як індивідуальність, тобто неповторюване поєднання соціального,
психічного та фізичного. Розвиток творчої індивідуальності дитини найбільш успішно
протікає через реалізацію індивідуального підходу. Наприклад, якщо брати до уваги досвід
дальнього зарубіжжя у цьому відношенні, то привертає увагу американська програма «Крок
за кроком», принципами якої є такі: по – перше, індивідуалізація діяльності кожної дитини (у
тому числі й в умовах інклюзії через, з одного боку, надання їй вільного вибору характеру
педагогічної допомоги, а, з іншого – різноманіття способів взаємодії з нею); по – друге,
стимулювання процесу вияву дитиною бажання планувати власні дії; по – третє, залучення в
інтерактивні форми батьків.[2, с.11]
Багаторічний досвід розвитку творчої індивідуальності дитини молодшого шкільного
віку, який склався у загальноосвітній школі №1 ім. О.В. Суворова (м. Ізмаїл), довів, що з
огляду на порушену проблему, продуктивною вважається ідея, зокрема запровадження
гурткової роботи. Ми спостерігали, що саме у такий спосіб створюються необхідні і саме у
такий спосіб створюються необхідні і достатні педагогічні умови для рольової взаємодії
(наприклад, у підсистемах «керівник гуртка - дитина», «гуртківці – дитина з особливими
освітніми потребами», «керівник гуртка – батьки - дитина», «класний керівник – дитина –
керівник гуртка»). Відтак, забезпечується природним чином головна перевага
індивідуального підходу – повноцінний розвиток виховання через максимально повний вияв
нею власних «сильних сторін» як особистості в комфортних умовах привабливої до себе
діяльності.
В нашому досвіді такої організації життєдіяльності молодших школярів видалось за
можливе і закцентувати увагу на конкретні потреби, схильності, інтереси кожного
вихованця, і врахувати темпи її індивідуального розвитку, і спиратися на позитивне в
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індивідуальності, враховуючі індивідуальні відмінності дітей. При цьому ідеї інклюзивної
освіти реалізуються у природних умовах диференціації та згуртування життєрадісного
дитячого колективу.
До найбільш привабливих для сучасних вихованців вважаємо правомірним відносити
гуртки (секції, студії) різнопланового спрямування. А саме: пізнавального – «Диво - шахи»,
«Дискавері», «Барвінковий заповідник», «Юннати»; гуманітарного – «Паперова казка», «Юні
умільці», «Домісолька», «Мовні перлинки», «Рушничок», «Гурт дизайн»; фізкультурно –
спортивного «Рюкзачок», «Весела аеробіка», «Дельфінятко» тощо.
Отже, за сучасних умов актуалізації освітніх інновацій і науковий і практичний
інтерес становить проблема розвитку творчої індивідуальності особистості впродовж життя.
Виключною є вага молодшого шкільного віку через специфіку соціалізації дитини цього
вікового періоду, а сприяючою обставиною слугує утвердження у вітчизняну освітню сферу
ідей інклюзії. Перспективи подальших наукових досліджень ми пов’язуємо із
експериментальною перевіркою результативності інтерактивних технологій у розвитку
творчої індивідуальності дітей з особливими освітніми потребами.
1. Дичківська І.М. (2014) Інноваційні педагогічні технології. Практикум: навчальний
посібник. Київ: Видавничий Дім «Слово». 448 с.
2. Шик Л.А. (2010) Індивідуальний підхід до дитини в ДНЗ. Харків: «Основа» 176с.
3. Прадіус О.І. (2019) Особливості моделей інклюзивної освіти в країнах Європи
відповідно до вимог сучасного суспільства. Проблеми системного підходу в економіці. №4.
с.86-93.

АНАЛІЗ МЕТОДИК РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ
Іван Фуфаєв
студент 4 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Сироткіна Ж.Є.
Сьогодні, як ніколи, є актуальною проблема самовираження, самореалізації,
самоактуалізації дитини. Одним із засобів, що сприяє реалізації означених процесів є музика,
музичне виховання і освіта.
Про виняткові можливості впливу музики на людину, на його почуття і душевний
стан говорилося в усі часи. Сила цього впливу багато в чому залежить від емоційної чуйності
слухача, його підготовленості до спілкування зі справжнім мистецтвом, від того, наскільки
близька йому та чи інша музика; наскільки розширені межі його мислення, досвіду. Але
розвиток музичних здібностей, як ніщо інше, сприятиме самовираженню, самореалізації
особистості через музичне мистецтво. Підтвердження тому знаходимо в працях Б.Асаф'єва,
О.Борисової, Б.Бриліна, Н.Ветлугіної, Л.Масол, Г.Падалки, О.Ростовського, В.Шульгіної,
О.Щолокової та ін. В теорії і практиці музичної освіти існує чимало методик, спрямованих
на творчий розвиток особистості засобами музичного мистецтва. Проте, враховуючи
актуальність проблеми, ми поставили за мету зробити аналіз саме тих, що спрямовані
безпосередньо на розвиток музичних здібностей.
Проблемою музичних здібностей займалося багато вчених, зокрема Ю.Болотіна,
Я. Бочкарьова, О. Коваль та ін. Але нам імпонує позиція Б.Теплова, якому належить велика
роль в дослідженні психології музичних здібностей. Вчений вважав, що головним
показником музичності є емоційний відгук на музику, а серед музичних здібностей
виокремлював три основні: ладове чуття, музично слухові уявлення, музично-ритмічне чуття
[8]. Музичні здібності автор характеризував як «індивідуальні психологічні властивості
людини, що зумовлюють сприйняття, виконання, написання музики, здатність до навчання в
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галузі музики» [8, с.42]. Вчений наголошував, що в тій чи іншій мірі музичні здібності
проявляються майже в усіх людей.
Прихильники «функціонального підходу» (Б.Ананьєв, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн,
Б. Теплов та інші) вважають, що здібності дитини розвиваються під час діяльності, в якій
необхідним є їх прояв. І це твердження є загальноприйнятим у педагогіці. Науковці впевнені,
що формування та перетворення тієї чи іншої функції, визначається тим, як часто вона
експлуатується, причому, чим раніше функція включена в використання і чим інтенсивніше
вона експлуатується, тим вище рівень її розвитку. Це дає підстави для висновку про те, що
задля розвитку музичних здібностей дитину важливо якомога раніше залучати до музичної
діяльності. Узагальнення наукових доробків дозволило стверджувати, що крім таких видів
музичної діяльності, як спів і акомпанемент, слід виділити ще три види діяльності, що
сприяють розвитку музичних здібностей у дитини, це: сприйняття, виконавство, творчість.
В даний час існує чимало нових програм та методик, які особливу увагу приділяють
технології творчого розвитку особистості (Ю.Алієв, Л.Виноградова, Д.Кабалевський,
І. Кадобнова, Л.Кондратова, Л.Масол, О.Ростовський, Л.Хлєбнікова, Л.Школяр та інші.).
Кожна з них спирається на педагогічні методи, які можна класифікувати за джерелом
інформації та характеру діяльності – словесні, наочні, практичні, а так само за призначенням
і дидактичним завданням – сприйняття, придбання знань, формування умінь і навичок,
запам'ятовування, застосування знань, повторення, контроль.
З метою вдосконалення процесу розвитку музичних здібностей школярів нами було
проаналізовано і систематизовано ряд методик.
Зокрема, привернула увагу методика П.Вейса, яка спрямована на розвиток ритмічних
здібностей з використанням ігрових форм. До того ж, велика увага в ній приділяється
слуханню і виконанню музики, адже, на думку автора, в цьому процесі виникають і
розвиваються музичні уявлення дитини. Дослідник висловлює переконання, що починати
ритмічне виховання дитини з пояснення тривалостей нот недоречно, тому що відсутність
музичного досвіду не дає можливості повʼязати їх зі своїми слуховими уявленнями.
Отже ритмічне виховання П.Вейса зосереджене на відтворенні ритму музики в
простих, доступних дітям різноманітних рухах. На думку дослідника, саме ритмічним
заняттям найлегше надавати форму, близьку до гри:
1) використання ритмічних елементів («крок», «біг», «дон, ді-лі», «та-ті-ті»);
2) наочні зображення ритмічних фраз (малюнки пташок, дзвоників, метеликів та ін.);
3) твір ритмічного акомпанементу;
4) ритмічні вправи (плескання в долоні, пристукування, притупування);
5) спів з перекликом (виконують почергово педагог і діти) [1].
За твердженням П. Вейса, систематичне використання цих прийомів допомагає дітям
на початкових етапах навчання: опановувати навички відтворення ритму, читання ритмічної
нотації, накопичувати певний запас цілісних уявлень ритмічних мотивів і фраз, впевнено
відтворювати будь-які з них, імпровізувати «питання» і «відповіді», спираючись на ці
мотиви і фрази.
Система видатного педагога-музиканта, композитора Д.Кабалевського спрямована на
активне сприйняття музики. Автор наполягає на тому, що важливо домогтися того, щоб
дитина не тільки слухала музику, але чула її, не тільки сприймала, але і співпереживала її
зміст і настрій [2].
Особливого значення Дмитро Борисович приділяв музичній грамотності учнів як
показника розвитку музичної культури в цілому. Взагалі, Д. Кабалевський був впевнений, що
розвиток музикальності і музичних здібностей здійснюється на уроках музики в
різноманітних видах музичної діяльності. Він писав, що всі форми музичних занять в школі
повинні сприяти творчому розвитку учнів, виробляти в них прагнення до самостійного
мислення, виявлення власної ініціативи [2].
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В даний час досить широко в багатьох країнах застосовується релятивна система,
зокрема Угорщини, Чехословаччини, Англії. Загальним для системи відносної сольмізації
(релятивна система) є принцип розрізнення на слух ступенів звукоряду по їх ладовим
функціям. Система має умовні назви і ручні позначення ступенів діатоничного
семиступенного звукоряду, якими учні повинні вільно оперувати при освоєнні
звуковисотних відносин.
Система відносної (релятивної) сольмізації є виключно ефективним засобом для
розвитку ладового слуху та музичного мислення, а під її впливом також розвивається
внутрішній слуху та вміння чисто інтонувати. Мета системи – полегшити, спростити
навчання нотній грамоті, підвести учнів до засвоєння загальноприйнятого абсолютного
нотного запису.
Музична педагогіка налічує декілька різновидів у релятивній системі, які обумовлені
своєрідністю національної музичної культури: система К.Орфа – в Німеччині, система
З. Кодая – в Угорщині, «столбіца» – в Болгарії.
Так, ретельністю розробки, послідовністю освоєння ступенів, зверненням до народної
мазики характеризується система З.Кодая. Вона спрямована на організацію творчої
діяльності дітей (імпровізації, відтворення і сприйняття музики) засобами різноманітних
музично-методичних прийомів. Її головна мета – розвинути у дітей чутливість до рідної
мови, закласти основи їх музичної освіченості, озброїти необхідними для хорового співу
знаннями і навичками, викликати інтерес до домашнього музикування. Методика З.Кодая
характеризується певними ознаками: поєднання співочої діяльності дитини з різноманітними
рухами, ударами долонь, ритмічним акомпанементом, іграми тощо [3].
Поєднання окремих елементів відносної сольмізації з болгарським методом
«столбіца» є одним з найкращих засобів для придбання музично-слухових уявлень, що
забезпечує поєднання в процесі співу слухових, зорових і рухових аналізаторів. «Столбіца»
має на меті дати навички вільного сольфеджування, підготувати учнів до співу по нотах.
Навчання за «столбіцею» має донотний і нотний період.
Співати по «столбіце» можна поспівки і пісні в один і два голоси на склади і з назвою
нот в різних тональностях.
У донотний період, спираючись на зображення «столбіци» («драбинки»), діти
співають в основному пісні з гамоподібним рухом мелодії. У цей час відбувається активне
накопичення слухових уявлень, зміцнення діапазону. Особливого значення набувають рухи
рук учнів, котрі умовно фіксують висоту виконуваних звуків.
У нотний період головним є сольфеджування по «столбіці» з назвою звуків, яке
спирається на зв'язок зору, слуху і руху руки. Порядок виконання вправ такий:
1) поступенний спів звукоряду;
2) спів звукоряду до-мажор з зупинкою на стійких звуках;
3) спів звукоряду з зупинкою на вступних звуках;
4) спів звукоряду з зупинкою на різних щаблях;
5) хвилеподібний спів звукоряду з зупинкою на стійких ступенях;
6) поєднання всіх перерахованих елементів.
Перевага цієї системи в тому, що за «столбіцею» можна співати в будь-яких
тональностях. Для зручності ступені «столбіци» позначаються римськими цифрами: ДО –І,
РЕ – ІІ, МІ –ІІІ, ФА – ІV, СОЛЬ – V, ЛЯ –VІ, СІ – VІІ (тональність До мажор). І незалежно
від того в якій тональності діти співають, звучить І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ ступінь. Адже вони
запамʼятовують інтонацію звучання кожної ступені і співвідношення між ними, незважаючи
на тональність.
Отже, аналізуючи системи відносної сольмізації, багато педагогів, методистів,
дослідників приходять до єдиної думки: ці системи зручні для початку співочого навчання,
вони дають можливість співати по нотах на будь-якій доступній дітям висоті, розвивають
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почуття ладу (незалежно від його абсолютної висоти), музично-слухові уявлення, тобто
висоту звуків.
Актуальною, на наш погляд, є думка Г.Рігіної, яка вважає, що розвиток музичних
здібностей ефективніше здійснювати в різних формах музичної роботи на основі їх
взаємозв'язку і в різних видах діяльності [7]. Перевагу у розвитку музичних здібностей
школярів дослідниця віддає слуханню музики, хоровому співу, співу по нотах і імпровізації.
Її методика ґрунтується на принципі відносної сольмізації, розробленої З.Кодаем. Адже
система ручних знаків у процесі співу дає дитині наочні зорово-рухові уявлення про
взаємини ступенів в ладі, але Г.Рігіна наголошує, що слід уникати формального показу, рука
повинна активно допомагати дитині правильно інтонувати голосом. До того ж, дитина може
співати ладові інтонації на зручній для неї висоті.
Через ігрову діяльність дослідниця здійснює розвиток музично-слухових уявлень:
непомітно для дітей в сюжет гри включаються різноманітні завдання:
1) діти співають поспівки і пісні по слуху, по ручним знакам;
2) слухають музику;
3) супроводжують її грою на музично-шумових, духових та ударних інструментах;
4) виразно рухаються під музику;
5) займаються ритмічною і співочої імпровізацією [7].
Таким чином, Г.Рігіна адаптувала метод відносної сольмізації під власну методику
розвитку музичних здібностей школярів.
В межах нашого дослідження привертає увагу струнка система музичного виховання
педагога-музиканта, дослідника Н.Метлова. До неї гармонійно входять навчання дітей
слуханню музики, співу, музично-ритмічним рухам, грі на дитячих музичних інструментах
[5, с. 5]. Автор переконаний, що всі елементи музичного слуху тісно пов'язані між собою.
Так, розвиваючи звуковисотний слух, педагог сприяє розвитку ладотонального,
гармонійного, ритмічного слуху.
Розвиток музично-слухових уявлень він починав з того, що знайомив дітей із звуками
різної висоти. У міру засвоєння дітьми високих і низьких звуків, згідно з принципом
систематичності і послідовності, вправи ускладнюються: використовуються ігри-загадки,
різноманітні прийоми розвитку музичного і особливо звуковисотного слуху (вокальні
вправи, наочно-ігровий прийом «драбинка», народні пісні, поспівки).
Навчання дітей співу Н.Метлов пропонував починати з примарних звуків (ля1-сі1),
використовуючи різноманітні прийоми розвитку музичного і особливо звуковисотного
слуху. В музично-ритмічних рухах педагог здійснював розвиток ритмічних здібностей у
дітей. Одним із засобів розвитку музичного слуху і почуття ритму педагог вважав власне
музикування дітей. Гра в оркестрі, на його думку, розвиває не тільки мелодійний, але і
гармонійний слух: діти звертають увагу на супровід фортепіано, починають усвідомлювати,
як воно прикрашає, доповнює мелодійну лінію, виконану на інструментах.
Для розвитку музичного слуху А.Метлов використовував музичні вправи,
розспівування (з використанням звукової наочності), вправи для розвитку ладотонального
слуху. Таким чином, співу, слуханню музики, рухам під музику, грі на музичних
інструментах А. Метлов приділяв велику увагу.
Дещо в іншому аспекті питання розвитку здібностей розглядає О.Радинова.
Дослідниця фокусує увагу на емоційній чуттєвості. Вона вважає, що означений феномен
проявляється в різних видах музичної діяльності, але найбільшою мірою виявляється в двох
здібностях: ладовому почутті і почутті ритму. Дослідниця вважала доцільним застосування
на заняттях музично-дидактичних ігор. Авторка пише: «Розвиток почуття ритму – здатності
активно (рухово) переживати музику, відчувати емоційну виразність музичного ритму і
точно його відтворювати – передбачає використання музично-дидактичних ігор, повʼязаних з
відтворенням ритмічного малюнка мелодії в оплесках, на музичних інструментах і
передачею зміни характеру музики за допомогою рухів » [6, с. 47].
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О. Радинова класифікує музичні ігри і посібники відповідно до кожної з трьох
основних музичних здібностей: ладового почуття, музично-слухових уявлень і почуття
ритму. При цьому акцент вона робить на розвитку музично-сенсорних здібностей. У зв'язку з
цим дослідниця пропонує:
1) ігри і посібники для розвитку ладового почуття, які сприяють пізнанню знайомих
мелодій, визначенню характеру музики, зміни настроїв в окремих частинах творів,
розрізнення жанру, оцінки правильності звучання мелодії. Тут можуть застосовуватися всі
види ігор (настільні, рухливі, хороводні);
2) ігри і посібники для розвитку музично-слухових уявлень, повʼязаних з
розрізненням і відтворенням звуковисотного руху. Тут використовуються музичнодидактичні ігри і посібники, що моделюють відносини звуків по висоті, напрямок руху
мелодії і включають відтворення мелодії голосом або на музичному інструменті. В
результаті проведеної роботи у дітей була закладена основа для подальшого музичного
розвитку, творчого мислення, ініціативи, активності на заняттях і в самостійній діяльності;
3) ігри і посібники для розвитку почуття ритму, повʼязаних з відтворенням ритмічного
малюнка мелодії в оплесках, на музичних інструментах і передачею зміни характеру музики
за допомогою рухів. Це можуть бути короткі і довгі палички або маленькі і великі предмети,
які відповідають коротким і довгим звукам [6, с. 59].
На її думку, великими можливостями в розвитку здатності почуття ритму мають
творчі ігри, в яких дитина вільно комбінує відомі йому руху, передаючи характер і ритм
музики, змінюються протягом музичного твору.
На розвиток музичного слуху у дітей через організацію різноманітних форм музичнодідактіческих ігор спрямована і методика Н. Кононової. Узагальнюючи досвід роботи з
організації оркестру, педагог робить спробу вирішити деякі питання розвитку дитячої
творчості через застосування на практиці ігрової діяльності [4, с. 5].
Отже, вивчення наукових доробків педагогів-дослідників, психологів, музикантів
довів, що проблемі творчого розвитку особистості завжди приділялась значна увага. В
результаті розроблено безліч форм, методів, прийомів, технологій та ін., спрямованих на
формування та розвиток музикальності й музичних здібностей (звуковисотний слух,
гармонічний, мелодійний та ладотональний слух, почуття ритму, музично-слухові уявлення
тощо). Проте всі науковці наполягають, що будь-які здібності розвиваються в діяльності
(сприйняття, виконавство, творчість). Сподіваємось, що проведений нами аналіз різних
методик дозволить їх систематизувати та визначити основні напрями та види діяльності
щодо розвитку музичних здібностей школярів.
1. Питання методики музичного виховання дітей. М.: Музика, (1975), 128 с.
2. Кабалевський Д. Б. (1986) Основні принципи і методи програми з музики для
загальноосвітньої школи. Програма з музики (з поурочной методичної розробкою) для
загальноосвітньої школи. 1-3 класи. М.,. С. 12.
3. Кодай М. З. (1911) Теорія музики і вчення про гармонію. Будапешт.
4. Кононова Н. Г. (1990) Навчання школярів грі на дитячих музичних інструментах.
М. С. 5.
5. Метлов Н. А. (1985) Музика – дітям: Посібник для вихователя і муз. керівника дет.
саду. М .: Просвещение. С. 5.
6. Радинова О. П. (1990) Слухаємо музику: Кн. для вихователя і муз.руководітеля. М .:
Просвещение. С. 47.
7. Рігіна Г. С. (2012) Музика 1-2 клас. Методика (до уч. ФГОС). Самара .: Навчальна
література (корпорація Федоров). 112 с.
8. Теплов Б.М. (1985) Психология музыкальных спосібностей. Избр. труды: В 2-х т. Т.
1. М.: Педагогика, С. 42-222.
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ВАЖЛИВІ СКЛАДОВІ АКТИВНОГО ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Олександра Чорногорець
студентка 2 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Баштовенко О.А
Для того, щоб бути здоровим треба вести здоровий спосіб життя. Спочатку треба
зрозуміти, що таке спосіб життя. Спосіб життя – це най важливий фактор, що формує
здоров’я людини та самопочуття. Цей спосіб охоплює багато сфер. До них можна віднести
побутову, професійну, культурну, суспільно-політичну сфери нашої діяльності. Спосіб життя
формується на певному, економічному, географічному політичному, культурному ґрунті [1,
с.81].
Усі складові способу життя, такі як режим, психічний стан, фізична активність,
раціональне харчування. Вони впливають на імунітет людини та адаптивний процес. А
головне, це підтримувати імунну систему.
За даними ВООЗ, 60% факторів якості життя і індивідуального здоровʼя пов’язано з
нашими звичками. Багато наших звичок, приносять шкоду нашому організму. Велика
кількість людей страждають від наслідків не здорового способу життя [2]. Інколи люди
отримують хронічні захворювання або навіть інвалідність. Ігнорування та нехтування
рекомендацій, які є науково обґрунтованими, призводить до проблемам, повʼязаних зі
здоров’ям. Можна навести приклади таких патологічних станів. До них відносяться хвороби
суглобів і скелета, порушення обміну речовин. Також не можна не звернути уваги на
серцево-судинні захворювання, гіпертонію, надмірна вагу і багато чого іншого [1, с.82].
Велика кількість людей зневажливо ставляться до фізичної активності та занять
спортом. Багато хто погоджується, що активний спосіб життя – покращує наше самопочуття
та зміцнює наш організм, але за опитуванням можна зрозуміти чому люди не роблять вибір
на користь рухової активності.
При цьому майже 85% українців вважають бар'єром на шляху до здорового способу
життя відсутність часу та низьку зацікавленість. Близько 64% переконані, що бути здоровим
- це дуже дорого, вважають, що не вистачить бюджету на такі захоплення.
Для того, щоб зупинити хвороби та погіршення самопочуття, необхідно вести
здоровий спосіб життя. До найголовніших складових активного та здорового способу життя
можна віднести фізичну активність та раціональне харчування. Це важливі складові, які
треба враховувати при бажанні стати на сторону здорової людини [2].
Фізична активність – це форми руху, при виконанні яких використовується енергія
організму людини. Немає різниці, які це рухи, вони можуть бути будь-якими. Це можуть
бути заняття спортом (баскетбол, гімнастика, теніс, легка атлетика). Також не треба
забувати, що прогулянка з собакою також є фізичною активністю. Підкреслюю, що усі види
рухової активності поліпшують нашу фізичну форму та покращують настрій.
Усього існує 5 складових фізичної форми, або фізичних якостей: витривалість,
спритність, сила, гнучкість і швидкість. Тому використання спеціальних вправ на розвиток
основних якостей дозволять підтримати гарну фізичну форму [2]
Дуже великим попитом користуються ті, що називається фітнесом (від англ., to be fit –
бути у формі). В основному, поділяють на 2 категорії. До них відносяться аеробні й
анаеробні вправи.
Можна навести такі приклади аеробних вправ: біг, катання на велосипеді плавання,
танці. Ці рухові види діяльності як найкраще тренують серце, поліпшують кровообіг, і м’язи
отримують достатню кількість кисню. Аеробні активні вправи поліпшують м’язову і
загальну витривалості.
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Фізичну активність можна розглядати з декількох аспектів. Розглянемо, яку користь
приносить нам рухова активність.
1) Безперечно, найважливіше значення рухової активності – це це також є досягнення
благополуччя у фізичній активності
Необхідно зазначити про те, що завдяки фізичній активності ми стаємо сильними.
Також відбувається покращення координації наших рухів. Наш організм наповнюється
енергією. Також фізична активність покращує швидкість реакції та статуру. Коли
тренуються м’язи, то зміцнюються кістки. І завдяки цьому стимулюється обмін речовин.
Саме це сприяє зменшенню ризику виникнення захворювань. Якщо говорити про вагу тіла,
то завдяки спорту вона тримається в правильному співвідношенні, і при цьому зменшується
ризик надбання зайвої ваги. А це і є великий плюс.
Постійні тренування поліпшують показники роботи майже усіх систем та органів,
зокрема можно виділити :
•серцево-судинної системи – завдяки тому, що під час тренування серце стає більш
міцним, і може добре забезпечувати ефективне постачання поживних речовин та кисню до
кожної клітини в організмі;
• респіраторної системи – завдяки тому, що під час будь-яких фізичних навантажень (
але особливо біг ) тренуються м’язи, які беруть участь у процесі дихання, та збільшується
ємкість легень.
• скелета – тому, що фізична активність сприяє збільшенню еластичності зв'язок та
щільності кісткової тканини. Разом з повноцінним харчуванням це є найкраща профілактика
остеопорозу. Він виникає через вимивання кальцію з кісток. Це погано впливає на здоровʼя
людини. Все більше молоді охоплює остеохондроз. Крихкість кісток збільшує ризик частих
переломів.
• ендокринної системи – все завдяки тому, що рухова активність формує ендокринний
фон, запобігає ожирінню та діабету, пришвидшує обмін речовин.
• нервової системи – завдяки тому, що регулярні тренування поліпшують стійкість
нервової системи до депресії та стресів, та покращують координацію рухів і швидкість
реакції [4, с.654].
2) Рухова активність повʼязана з психологічним благополуччям.
Як? Все не так складно : фізичні навантаження сприяють виділенню речовин. Всім
відомих, як ендорфіни. Їх ще називають «гормонами щастя». В цього можна зробити
висновок, що фізично активні люди почуваються добре з психологічної точки зору. Люди
стають більше врівноваженими та стійкими до негативних емоцій.
Існує такий факт, що спортивні досягнення можуть суттєво підвищити самооцінку
людини. Для цього не обов’язково завойовувати високі п’єдестали, приймати участь у
олімпійських змаганнях. Багатьом достатньо опанувати новий вид спорту, покращити свій
результат у стрибках в довжину, удосконалити техніку плавання. Навіть просте
налаштування на позитивний результат вже є великим досягненням при формуванні власної
особистості [5, с.270].
3) Фізична активність є і соціальною складовою.
Різні види рухової активності впливають на соціальне благополуччя людини. Навіть
якщо ви тренуєтесь індивідуально, це позначається на ваших взаєминах з оточенням.
Регулярні тренування, поліпшують зовнішній вигляд. Коли людина досягає кожен день
маленьких перемог над собою, вона починає поважати себе, подобається собі. Підвищена
самооцінка надає можливості для більш вільного спілкування та взаємовідносин.
Групові заняття в секціях (баскетбол, волейбол, танці), надають більш широкі
можливості для контактів з однолітками, вдосконалити свої навички спілкування і знайти
нових знайомих або друзів. Це є дуже важливим, особливо для молоді, бо саме в ці роки
формуються взаємовідносини у соціумі.
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Другою, за важливістю складовою здоров’я на наш погляд є харчування. Нажаль, у
теперішній час все менша кількість людей долучається до групи тих, хто виступає за корисне
та правильне харчування. Люди не вважають корисне харчування – головним критерієм.
Лише невелика частина населення України мають оптимальну вагу, тому що 22%
людей нашої країни мають проблеми повʼязані з ожирінням. Ця проблема також поширена і
серед дітей. Є інформація про те, що кожного року в Україні зафіксовано приблизно 15,5
тисяч нових випадків ожиріння у дітей.
Проведені дослідження ретроспективного аналізу захворюваності на різні види
патологій серед дітей Одеської області за останні 15 років, показав, що райони, найближче
розташовані до міста, мають найнижчий рівень здоров’я дітей. А ожиріння серед дітей за
останні 10 років збільшилось у два рази. Ця патологія веде до дисгармонійності фізичного
розвиту та, як наслідок погіршення стану здоров’я [1, c.80 ].
Доречним буде згадати, що харчування є тим процесом, який надає нашому організму
поживні речовини, що важливі для життя, саме для забезпечення енергетичних процесів,
Важливі сполуки, що утворюються в результаті метаболізму забезпечують організм людини
протягом всього існування. Від ефективності цього процесу залежить якість не тільки життя
та і якість рухової діяльності.
Поняття раціонального харчування надзвичайно важливе. Вагомі складові такі як,
повноцінність раціону, регулярність вживання їжі, різноманітність продуктів харчування,
дотримання балансу у надходженні жирів, білків та вуглеводів, води, мінеральних речовин і
вітамінів, а також достатня їх кількість для забезпечення енергетичних витрат, сприяють
нормальному розвитку, знижують захворювання, покращують загальний рівень самопочуття.
Однак, все ж таки найважливішою функцією, що забезпечує рухову діяльність, є
енергетична. Для того, щоб підтримання процес дихання та інші фізіологічні функції,
підлітку необхідно за добу отримати не менше ніж 1300-1500 ккал. Але навіть незначна,
мінімальна активність, збільшує цю потребу приблизно на 1000 ккал. Фізичні вправи,
інтенсивні спортивні навантаження потребують збільшення калорій в півтора та навіть два
рази [4, с.144].
Ще один загальновідомий факт: голодна людина пригнічена, або психічно
неврівноважена. Тобто правильне харчування впливає не тільки на фізичне здоров’я.
Поганий настрій, дратівливість, хворобливий вигляд – супутники порушеного харчування.
І навпаки, смачна їжа, гарний її вигляд, збалансованість продуктів - джерело позитивних
емоцій, а спільні трапези дозволяють покращити відносини в родині, вирішити спільні
проблеми з друзями та діловими партнерами.
Є харчові речовини, що нездатні синтезуватися в організмі людини. Вони так і
називаються – незамінні. Їх біологічне значення дуже велике, тому ті продукти, в яких вони
містяться, повинні бути обов’язковою складовою раціону харчування. Це білкові продукти в
склад яких входять незамінні амінокислоти. Без них можлива затримка росту та розвитку
організму, зниження ваги, порушення обміних процесів. Крім того, білки, жири, вода та
макроелементи є основою будівельних процесів як пластичний матеріал. Вуглеводи і жири
виконують функцію енергозабезпечення. Але і без вітамінів і мікроелементів – біологічно
незамінних речовини, неможливі повноцінні обмінні процеси [4, с.145].
Багатофункціональність процесу харчування не викликає ніякого сумніву. Процеси
відбудування пошкоджених структур забезпечуються пластичними речовинами, це
відноситься і до побудови нових клітин, тканин. Збільшення м’язової маси – саме цей
приклад. Для реалізації цих процесів, звісно, потрібна енергія. Вона вивільняється при
розпаді складних енергетично вмісних речовин, які надходять з харчового раціону. Але не
тільки фізична праця, розумова також потребує енергії, навіть більше, у деяких випадках [4,
с.146].
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Виникає питання : «Як потрібно правильно харчуватися?» Розберемо деякі важливі
аспекти. Деякі моменти ми розглянули, але хочеться акцентувати увагу саме на трьох
головних компонентах їжі: білки, жири та вуглеводи.
Велике значення мають вагові співвідношення у яких ці елементи потрапляють до
організму.
Будівельний матеріал – білки – джерело амінокислот, цеглинок для побудови власних
білкових молекул. Тільки власні білки можуть бути використані у процесах перетворення і
синтезу. В організмі вони не можуть утворитися з інших речовин, на відміну від жирів і
вуглеводів.
Але і без жирів неможливий нормальний ріст і розвиток. У цих елементів чомусь
склалася погана репутація, нібито вони шкідливі та сприяють набору ваги. Але на їх користь
свідчать такі факти: жирні кислоти входять до складу клітинних мембран, надають їм
еластичності та гнучкості; в основному, вони забезпечують серцеву діяльність; формують
оболонки нервових клітин, та покращують передачу нервового імпульсу; входять до складу
речовини в легенях, що запобігає їх злипанню; уповільнюють процес травлення, утворюють
навколо органів захисну оболонку, яка захищає від порушень. Крім того, це основні
компоненти, які забезпечують людину енергією на весь день [2].
Висновок зроблений вже давно: що раціональне харчування – це правильне поєднання
усіх компонентів.
Проаналізувавши вищезазначене, можемо зробити висновок, що здоров’я потребує
постійної роботи з своїм організмом. Вибір тих чи інших форм, заходів та напрямів
життєзабезпечення, потребують обирати, в першу чергу ті, які є корисними. Для цього
потрібний високий рівень знань, які, в свою чергу, формують розуміння і зацікавленість
дотримання напряму збереження здоров’я. Тільки це зробить можливим визнання фізичної
активності, як невід’ємної частки життя, розуміння процесів забезпечення життєдіяльності
через правильне харчування, та поєднання цих процесів у систему, дотримання якої надасть
людині можливість відповідати за своє життя, керувати ним, будувати кращі перспективи
для власного розвитку!
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МОЛОДОЇ РОДИНИ В УКРАЇНІ
Олександра Шатських
студентка 2 курсу педагогічного факультету
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Науковий керівник – доц. Фурдуй С. Б.
Молоді сім’ї в процесі становлення і життєдіяльності зазнають труднощів, які
впливають на розвиток кожної з них.У сьогоденнітієї чи іншої соціальної допомоги та
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підтримки потребують різні типи сімей. Тому завдання фахівців соціальної сфери полягають
уефективній соціально-педагогічній допомозі щодо розвитку молодої сім’ї.
Науковці, Т. В. Буленко, В.Н. Лавріненко, Н. В. Туленков, С.М.Оксамитна,
В. Є. Пилипенко, М. О.Балакірева та інші аналізуючи сучасний стан молодої сім’ї,
пропонують додатково розглядати соціально-побутові проблеми, проблеми стабільності
сучасної сім’ї, проблеми сімейного виховання, проблеми сімей групи ризику [2, с.53].
Наразі в науковій літературі налічується надзвичайно велика кількість визначень сім’ї.
У словнику С. І. Ожегова: «Сім’я, це група осіб що живуть разом у шлюбі» [7, с.647].
У тлумачному словнику надається роз’яснення: «Сім’я у східно-слов’янських мовах
пов’язане з поняттям територіальної спільності;Значення слова «сім’я»пов’язано з
давньоруським поняттям «насіння» – потомство...» [3,с.92].
Вчена О.В. Безпалькоу своїх дослідження розділяєна такі типи:

Нуклеарна – це сімейна група, що характеризується незалежністю
(відокремлена від близьких та сусідів), нечисельністю (батьки та 1 чи 2 дітей) та
динамічністю (може швидко змінювати місце проживання, професію, соціальний статус);

розширена (або складна) сім’я – сімейна група, що складається більше як з
двох поколінь родичів, які проживають в одному будинку (квартирі) або дуже близько один
від одного;

повна сім’я, в якій є обидва члени подружжя;

неповна сім’я, в якій тільки один із батьків (чоловік або жінка) виховує дітей;

реконструйована сім’я, де один з батьків помер, другий взяв новий шлюб або
вони розлучилися;

сім’я, з якої індивід походить;

сім’я, яку індивід збудував;

патріархальна сім’я (керівна роль чоловіка, діти і дружина носять прізвище
батька);

матріархальна сім’я (керівна роль жінки).

одностатева сім’я – сім’я (з дітьми), утворена двома особами однієї
статі (двома чоловіками або двома жінками) [1, с. 88].
Нам компонує визначення О.В. Безпалько: «... сім’я це соціальний інститут, що
виконує в суспільстві такі функції:

господарсько-економічне планування сімейного бюджету, організація
споживчої діяльності, ведення домашнього господарства та організація побуту сім’ї;

репродуктивну – продовження людського роду через народження дітей;

комунікативну – створення сприятливого сімейного мікроклімату, організація
внутрішньо-сімейного спілкування;

виховну - передача дорослими членами сім’ї соціального досвіду дітям;

рекреативну – організація вільного часу та відпочинку сім’ї, розвиток інтересів
і потреб її членів;

психотерапевтичну – психологічна підтримка членів сім’ї в різних життєвих
ситуаціях, створення доброзичливого емоційного клімату в сімʼї з метою відновлення
фізичних та психічних сил членів родини, витрачених в різних стресових ситуаціях» [1, с.85].
Під час подружнього життямолодим сім’ям доводиться зустрічатися з багатьма
проблемами і труднощами, які будуть перешкоджати її цілісності. Перед нею стоять
напружені перепони матеріально-економічного, житлово-побутового, інтимно-особистісного
характеру.
Зближення смаків, оцінок у майбутнього подружжя відбувається, як правило, ще до
вступу в шлюб. Молоді люди прагнуть зрозуміти, прийняти, що важливо її обранцю. На
початку спільного життя яскраво проявляється бажання подружжя до ще більшого духовного
зближення, співпереживання, прагнення жити інтересами один одного.
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Численні дослідження науковців-практиків свідчать про те, що стабільна сім’я може
бути створена при певній готовності молодих людей до сімейного життя. У автора,
дослідника М.С. Мацковського було зазначено, що«поняття готовність до сімейного життя
включає в себе соціально-моральну, мотиваційну, психологічну та педагогічну
готовність» [6, с.85].
Сучасний науковець, Осетрова О.О. [8, с.31] досліджуючи проблеми молодої сім’ї,
виділяє їх соціальні проблеми:
 зниження рівня шлюбності;
 зростання розлучень і кількості подружніх пар, які мешкають окремо; поширення
явища позашлюбного життя;
 підвищення рівня позашлюбної народжуваності;
 зростання кількості неповних і малодітних сімей;
 перевантаження працюючих жінок домашніми обов’язками;
 зростання кількості малозабезпечених сімей; сімейні норми;
 структура родинних зв’язків;
 соціально-психологічні наслідки розлучень як для подружжя, так і для
найближчого оточення;
 взаємовідносини родичів у сім’ї тощо.
Сімейне життя може бути притулком і безпекою, але для деяких це джерело болю і
розчарування. Наші сімʼї поглинають багато стресів і напруг із зовнішнього світу – і тиск
може закипати. Іноді особиста проблема, особливо у молодої людини, може переповнити
сімʼю, і, здається, немає чіткого шляху вперед. В інший час зміни в сімʼї залишають інших
членів розгубленими, сердитими або болячими.Коли криза чи розчарування трапляються для
одного члена, сім’я поглинає вплив, іноді допомагаючи, а іноді перешкоджаючи.
В Україні існують безліч державних програм та Законів, які надають можливість
підтримати розвиток сучасної молодої сім’ї, наприклад:Закон «Про порядок надання
пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла»[4, с.67].
Дослідник Л.Б. Костровецьзазначає, щоб у кожному районі була спеціалізована
соціальна служба, яка займається питаннями:
– захисту молодої сім’ї з метою покращення соціального захисту молодої сім’ї;
– забезпеченні необхідних умов для виконання молодою сім’єю її основних
функцій: народження і виховання здорових дітей, суміщення трудової діяльності та сімейних
обов’язків з особистими інтересами самої людини;
– сприянні адаптації молодої сім’ї до соціально-економічних змін, стимулювання
економічної самостійності, формування повноцінної системи соціальних послуг;
– наданні гарантій допомоги молодій сім’ї, якщо в силу незалежних від неї причин
сім’я не може самостійно вийти на прийнятний рівень достатку і соціального благополуччя
та ін. [5, с.6]
Таким чином, аналізуючи сучасні проблеми в країні, ми спробували зробити
висновок, дослідники, науковці, практики наголошують за необхідністю на платформи
державної підтримки молодого первинного осередку суспільства, при цьому мова не йде про
підтримку сімейного утримання, мова йде про створення сприятливого простору для
функціонуваннясім’ї, розвиткуумов для самореалізації її інтересів. Усі сім’ї різні, і злети і
падіння сімейного життя мають величезний вплив на молодь це може відбуватись з різних
причин, зокрема:різні особистості зіштовхуються і розходяться з приводу способів зробити
будь які речі;ревнощі або бійки; сперечаються; розлучення або розлука; родичі які мають
проблеми з психічним здоров’ям, вадами або хворобою; родичі, які мають проблеми з
алкоголем чи наркотиками; стреси через безробіття, гроші або проблеми з житлом; домашнє
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насилля; культурні чи поколінні відмінності; наслідки побоювання; зловживання чи
нехтування та тощо.
Тим не менш, беручи до уваги функціонування системи «сім’ї» протягом останніх
кількох років, особливо в контексті політичної трансформації та сучасних реформ що
відбуваються – сім’я соціалізується, змінюється, розвивається.
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