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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

Онищенко Наталія Григоріївна, 

асистент, 

Самохвалова Анна Ігорівна, 

доцент, к.т.н. 

Харківський національний університет  

будівництва та архітектури  

м.Харків, Україна 

Вища освіта в Україні спрямована на забезпечення фундаментальної 

наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають 

визначати темпи та рівень науково-технічного, соціально-культурного та 

економічного прогресу, а також на формування інтелектуального потенціалу 

нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. 

Одним з головних завдань, яке має виконувати система освіти, є 

забезпечення її якісного рівня. Саме якість освіти в наш час на ринку праці є 

основним фактором конкуренції фахівців. 

Сьогодні активно розвиваються як формальна екологічна освіта: в 

школах, вищих навчальних закладах, інститутах підвищення кваліфікації, так і 

неформальна: за допомогою засобів масової інформації, кіно, музеїв, виставок, 

заходів природоохоронних товариств тощо.  

Підвищення культури громадян України у спілкуванні з природою, еколо-

гічна підготовка кадрів в умовах складного перехідного періоду мають важливе 

державне значення, оскільки покликані допомогти у вирішенні життєво важли-

вих еколого-економічних, соціально-економічних та геополітичних проблем.  

Підготовка громадян з високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості та культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин 

людського суспільства й природи повинна стати одним з головних важелів у 

вирішенні надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем 

сучасної України. 



6 
 

Екологічне виховання − це організований та цілеспрямований процес фор-

мування системи наукових знань про природу та  суспільство, поглядів і переко-

нань, що забезпечують становлення відповідального ставлення молоді до приро-

ди, реальним показником якого є практичні дії учнів та студентів по відношенню 

до природного середовища, що відповідають нормам людської моральності [1].  

Екологічна освіта, як цілісне культурологічне явище, що включає процеси 

навчання, виховання, розвитку особистості, повинна спрямовуватися на форму-

вання екологічної культури, екологізацію навчальних дисциплін та програм 

підготовки, а також на професійну екологічну підготовку через базову 

екологічну освіту. 

Вирішення цих питань має забезпечити формування цілісного екологічно-

го знання й мислення, необхідних для прийняття екологічно-обґрунтованих 

народногосподарських рішень на рівні підприємств, галузей, регіонів, країни 

загалом. 

Державна політика в галузі екологічної освіти повинна базуватися на 

таких трьох основних принципах: 

- розповсюдження системи екологічної освіти і виховання на всі верстви 

населення з урахуванням індивідуальних інтересів, стимулів та особливостей 

соціальних, територіальних груп та професійних категорій; 

- комплексності екологічної освіти і виховання; 

- неперервності процесу екологічного навчання в системі освіти, в тому 

числі підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

Екологічна освіта, з одного боку, повинна бути самостійним елементом 

загальної системи освіти, а з іншого боку, виконувати інтегративну роль у всій 

системі освіти. 

Ця мета досягається поетапно шляхом вирішення освітніх і виховних 

завдань та вдосконалення практичної діяльності. 

Розвиток вищої екологічної освіти повинен базуватися на комплексному 

збалансованому поєднанні таких підходів як: природничого, економічного, 

технологічного, юридичного та  соціокультурного.  
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При визначенні змісту вищої екологічної освіти та відборі матеріалів для 

залучення у навчальні програми необхідно орієнтуватися на такі критерії: 

наукову достовірність екологічних показників і процесів, що відбуваються у 

біосфері; адекватне відображення базових понять; просторово-географічні 

особливості екологічних явищ, відмінність галузевих, локальних, регіональних 

і глобальних екологічних проблем, а також зв'язки між ними з урахуванням 

руху від близького до далекого; збалансований біологічний, технологічний і 

соціологічний підхід при вирішенні сучасних екологічних проблем. 

Кожний окремий вищий навчальний заклад на рівні підготовки 

«бакалавр» та «магістр» може надавати перевагу підготовці фахівців-екологів 

того профілю, який необхідний в даний період галузям.  

Методичний аспект проблеми екологічного виховання студента 

висвітлюється на засадах міждисциплінарних зв'язків, що дає змогу всебічно 

аналізувати будь-яке негативне явище у навколишньому середовищі, яке 

виникло під впливом антропогенної діяльності, глибше осмислювати теорію 

взаємозв'язків суспільства й природи та будувати практичну діяльність на 

наукових засадах гармонізації таких взаємозв'язків.  

Критична ситуація в галузі екологічної освіти пояснюється такими причи-

нами, як: багаторічне панування споживацького ставлення до природи; незнан-

ня та руйнування народних традицій раціонального природокористування; 

недооцінка екологічних знань у системі освіти; низький рівень впровадження у 

практику досягнень педагогічної науки; слабке матеріально-технічне і методич-

не забезпечення навчально-виховного процесу [2]. 

Серед чинників, які негативно впливають на результати навчально-

виховного процесу з екологічної освіти в Україні належать: недостатність 

самих знань про механізми функціонування біосфери, щоб управляти ними, 

чітко уявляти всі наслідки застосування потужних засобів впливу на природу; 

невирішеність проблем підготовки педагогічних кадрів з екології у вищих 

навчальних закладах; питання екології недостатньо та відособлено відображені 

в навчальних програмах і не тільки гуманітарного циклу, неповно розкривають 
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суть взаємозв’язку людської діяльності і природи; відсутність єдиної 

екологічної концепції, яку можна було б запропонувати для вивчення. 

Аналіз сучасного стану екологічної освіти свідчить про недостатню 

реалізацію її структури та змісту не дивлячись на прийняття відповідних 

нормативних документів. Крім того, необхідно забезпечити екологічну 

підготовку педагогічних кадрів, з метою формування активної громадської 

позиції у майбутніх вчителів щодо вирішення проблем захисту навколишнього 

середовища та сталого розвитку [3]. 

Для правильної організації екологічної освіти і виховання у вищих 

навчальних закладах, підвищення її ефективності слід керуватися такими 

вимогами: першочергове завдання надаватися екологічній освіті; екологічна 

освіта повинна пов'язувати засвоєння наукових уявлень про біосферу з 

розвитком діалектично суперечливої єдності «біосфера − людство»; екологічна 

освіта має формувати наукові уявлення про соціальне коріння глобальних 

екологічних проблем; екологічна освіта і виховання повинні орієнтуватись на 

активну взаємодію людини з природою, побудовану на науковій основі, на 

оцінюванні людини як частини природи; навколишнє середовище та 

антропогенне середовище мають розглядатись як єдине ціле, підходячи до його 

оцінки і характеристик з екологічних, економічних, соціальних, законодавчих, 

культурних і естетичних позицій; екологічна освіта та виховання повинні бути 

безперервними та являти собою підсистему в системі вищої освіти; необхідно 

дотримуватися міждисциплінарного підходу тощо. 

Для того, щоб успішно оволодівати основними компонентами змісту 

освіти, студенти, перш за все, мають ці компоненти знати і усвідомлювати їх 

значущість [4]. 

Ефективність національної екологічної освіті залежить від ряду факторів, 

серед яких одне з головних місць належить вибору педагогічних технологій, 

методів та окремих прийомів. Сучасними в реалізації екологічної освіти є 

застосування мультимедійних технологій, зокрема навчальних комп’ютерних 

технологій, що сприяє навчанню студентів моделювання екологічних ситуацій, 
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обробки результатів спостереження, що значно розширюватиме кругозір, 

зближує навчання з життям, надає інформацію про проблеми взаємодії між 

людьми й довкіллям. 

У подоланні сучасної глобальної екологічної кризи визначальним є 

формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного 

світогляду. Тому екологічна освіта та виховання є одним з пріоритетних 

напрямів державної політики. 

Отже, вирішення екологічних і соціальних проблем як глобального, так і 

регіонального характеру можливо тільки за умови створення нового типу 

екологічної культури, екологізації освіти відповідно до актуальних потреб 

особистості та громадянського суспільства.   

Екологічна освіта не повинна зупинятися на стадії простої 

поінформованості, а виходити на складні й вічно проблематичні процеси 

виховання, цілеспрямованого формування особистості. 

Література: 

1. Курняк Л.Д. Екологічна культура: поняття і реальність / Л.Д. Курняк // 

Вища освіта України. − 2006. − № 3. − С. 32 − 37. 

2. Крисаченко В.С. Екологія. Культура. Політика: концептуальні засади 

сучасного розвитку / В.С. Крисаченко, М.І. Хилько – К.: Знання – 2001. 

3. http://archive.mama-86.org/archive/ecodemocracy/skyba_u.htm 

4. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: Навчальний 

посібник / В.В. Каплінський. – Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД». – 2015 – 224 с. 
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РОЛЬ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЇХ ПІДГОТОВЦІ ЯК 

МАЙБУТНЬОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 

Попович Г. Б., 

Викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Савчук Г. П.,  

Викладач вищої кваліфікаційної категорії 

Добинда І. Р., 

Викладач другої кваліфікаційної категорії 

Чернівецький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету 

м. Чернівці, Україна 

 Сьогодні у житті сучасного суспільства відбуваються значні зміни, які 

висувають нові вимоги до професійної підготовки майбутній фахівців у різних 

галузях, і, зокрема, у медицині. Однією з характерних рис сучасної медицини є 

необхідність засвоєння значного обсягу інформації, що безпосередньо вимагає 

удосконалення підходів щодо формування знань студентів вищої медичної 

освіти, модернізації форм та засобів навчання з всіх навчальних дисциплін.  

 Класична система навчання, на жаль, не спроможна забезпечити реаліза-

цію даних завдань. При цьому, особистісно орієнтовні технології, зокрема, 

проектна, у гармонійному поєднанні з класичною здатна продемонструвати 

позитивні результати.  

 Метод проектів започаткувався у педагогіці США ще у 20-ті роки 20-го 

століття під назвою «метод проблем». Реалізовувався у педагогічних поглядах 

Джона Дьюї. Під проектами в той час розумівся цільовий акт діяльності 

студента, в основу якого ставився його інтерес.  

Метод проектів має особистісно-орієнтовний характер, оскільки він орієн-

тується на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну та групову.  

 Передумову впровадження методу проектів у практику освітньої 

діяльності ВНЗ становлять два основні мотиви – пошук методів, які б давали 
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змогу представити освітній процес як організацію переважно самостійної 

роботи студентів та прагнення розглядати освіту більш широко, ніж просто 

передачу певного обсягу знань.  

 Термін «проект» з латинської означає «кинутий вперед». У сучасному 

розумінні проект – це намір, який буде здійснено у майбутньому. 

 Таким чином, проектування – це особливий тип інтелектуальної 

діяльності, відмінною особливістю якої є перспективна орієнтація, практично 

спрямоване дослідження.  

 Моделювання освітньої діяльності студентів ВНЗ передбачає таку 

структуру, відповідно до якої здійснюється науково-проблемний підхід під час 

освоєння студентами змісту навчальних дисциплін, який зорієнтований на 

інтеграцію різних розділів конкретної освітньої навчальної програми. 

 Мета, завдання роботи, матеріали та методи. 

 Мета роботи : розкрити місце проектних технологій у системі навчання 

студентів у вищих медичних навчальних закладах та їх роль у підготовці 

майбутніх медичних працівників. 

 Методи дослідження проблеми : аналіз науково-педагогічної літератури 

для вияснення різних точок зору з приводу даної проблеми; застосування 

«методу проектів» на практично заняттях студентів вищих медичних 

навчальних закладів. 

 Об′єкт дослідження : система педагогічних наук; проектні дослідження 

студентів вищих медичних навчальних закладів. 

 Предмет дослідження : ефективність застосування «методу проектів» 

на практично заняттях студентів вищих медичних навчальних закладів. 

 Значення даного дослідження полягає у тому, що цінність проектних 

технологій оцінюється не так результативністю процесу, як самим процесом 

отримання даних результатів.  

 Результати дослідження 

 Застосування методу проектів сприяє реалізації певних педагогічних 

завдань, що стоять перед викладачами : 
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 Інтенсифікація освітнього процесу 

 Підвищення ефективності освітнього процесу та якості навчання 

студентів шляхом компетентнісного підходу до їх навчання  

 Системна інтеграція предметних завдань, розвитку вмінь 

експериментально-дослідницької діяльності студентів 

 Побудова відкритої системи освіти, яка забезпечує кожному 

учасникові (студенту, викладачу) власну траєкторію самоосвіти 

 Формування інформаційної культури як студентів, так і викладачів 

 При цьому не звертати увагу на роль мотиваційного розвитку, який є 

процесом керованим не можна. Починається він із професіоналізації процесу 

навчання у вищій школі шляхом створення професійно-креативного навчально-

виховного середовища. У такому середовищі складається система умов органі-

зації життєдіяльності майбутніх спеціалістів, які спрямовуються на формування 

їхнього ставлення до світу, до своєї майбутньої професійної діяльності.  

 Вимоги до проектів : 

 Практична цінність проекту 

 Проведення студентами самостійних досліджень 

 Однаковою мірою непередбачуваний проект як у процесі роботи над 

ним, так і у процесі завершення роботи над ним 

 Можливість розв′язання актуальних проблем 

 Надання можливості студентам навчатися відповідно до їх 

можливостей 

 Сприяння прояву здібностей студентів під час вирішення завдань 

більш широкого  спектру 

 Сприяння налагодженню взаємовідносин між студентами 

 Дослідницький проект за змістом може бути : 

 Монопредметним – виконується на матеріалі одного предмету 

 Міжпредметним – інтегрується суміжна тематика декількох предметів 

 Підсумковим – коли за результатами його виконання оцінюється 

засвоєння студентами певного навчального матеріалу 

 Поточним – коли на самоосвіту та практичну діяльність виноситься із 

навчального курсу лише частина змісту навчання  
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 Саме тому проектування стає ефективною технологією, яка спрямовує 

студентів на усвідомлену діяльність та передбачає їх професійний розвиток. 

 З метою дослідження ефективності «методу проектів» у навчальному 

процесі, було запропоновано проведення проектних досліджень на практичних 

заняттях з наступних предметів – «Оториноларингологія», «Геронтологія, гері-

атрія та паліативна медицина», «Медсестринство у дерматології та венерології» 

студентам 3-го та 4-го курсів спеціалізації «Сестринська справа» Чернівецького 

медичного коледжу Буковинського державного медичного університету. 

У дослідженні приймали участь студенти, які обрали підготовку до 

практичного заняття за «методом проектів» (12 студентів 3-го курсу 

спеціалізації «Лікувальна справа» та 13 студентів 4-го курсу спеціалізації 

«Сестринська справа»), які становили собою дослідну групу. Контрольну групу 

для порівняння склали 15 студентів 3-го курсу спеціалізації «Лікувальна 

справа» та 13 студентів 4-го курсу спеціалізації «Сестринська справа», які 

протягом проведення дослідження проводили підготовку до навчання за 

класичною методикою.   

 У рамках виконання проектів перед студентами була поставлена мета 

виконання даного завдання у певній послідовності. Кроками в успішності 

виконання поставленої цілі перед студентами-дослідниками були: 

1. Аналіз розвитку існуючої ситуації та формування проблеми 

2. Вироблення ідей у рамках певної існуючої системи і підходів, які 

сприятимуть вирішенню проблеми 

3. Побудова моделі бажаного педагогічного об′єкту у відповідності до 

провідних ідей і цінностей 

4. Формування припущень про способи досягнення мети; варіанти 

поетапної діяльності; встановлення критеріїв оцінки результатів 

5. Реалізація проекту при неперервній діагностиці, аналізі та корекції 

проектної діяльності 

6. Узагальнення результатів, визначення елементів позитивного 

результату розвитку в рамках проекту, його розповсюдження 
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 Кінцевий результат дослідження студенти продемонстрували на 

практично занятті у вигляді доповідей з підготовленими мультимедійними 

презентаціями, схемами, плакатами.  

 При  дослідженні було досягнуто 100% позитивного результату 

проведення студентами вивчення обраної ними тематики з використанням 

проектних технологій. Доповіді з представленими мультимедійними 

презентація були логічними, структурними, повністю відповідали темам 

дослідження. При цьому у порівнянні з студентами контрольної групи, знання 

тематики практично заняття за «методом проектів» було більш глибшим. 

Студенти – дослідники володіли більшою інформацією по темі, були більш 

активними та вільніше себе почували при проведенні дискусії, активно 

відповідали на поставлені їм питання.  

 За результатами проведеного дослідження можна зробити висновки, що 

«метод проектів» позитивно впливає на підготовку студентів вищих медичних 

навчальних закладів до практично занять. Методика сприяє більш глибокому 

вивченню тематики, активізації студентів при проведенні самого дослідження 

та у процесі дискусії з тематики заняття. 

 Перспективою даного дослідження являється більш широке 

впровадження «методу проектів» у систему навчання студентів у вищих 

медичних навчальних закладах та при підготовці майбутніх спеціалістів. 

Література: 

1. Пелагейченко М. Умови організації проектної діяльності / М. Пела-

гейченко // Відкритий урок. – 2009. - №4. – с. 22-25 

2. Петровська Н. В. Проектна технологія : сутність, досвід використання, 

перспективи / Н. В. Петровська, Т. М. Воропай // Початкове навчання та 

виховання. – 2009. - №25. – с. 2-14 

3. Романовська М. В. Метод проектів у навчальному процесі : метод. 

посібник / М. В. Романовська. – Х.: Веста; Ранок, 2007. – 160с.    
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КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Прижбило О. М., 

Викладач першої кваліфікаційної категорії 

Чернівецький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету 

м. Чернівці, Україна 

 На сьогоднішній день наша країна знаходиться на етапі реформування 

охорони здоров’я, у зв’язку з чим нашій державі необхідні достатньо кваліфіко-

ваний середній медичний персонал, який буде відповідати міжнародним 

стандартам та вимогам ринку праці. У результаті нових вимог до медичних 

спеціалістів перед викладачами вищих медичних навчальних закладів постають 

завдання навчання не тільки практичним, професійним навикам, але і вмінню 

спілкування, індивідуального підходу до пацієнтів. 

 Забезпечити дану мету викладачам допомагає використання інтерактив-

них методів навчання, які передбачають індивідуальний підхід до кожного сту-

дента у процесі навчання на практичних заняттях та формування у них основних 

практичних професійних навиків, які передбачені навчальними програмами.  

 Мета, завдання, матеріали та методи 

 Мета роботи: узагальнення поняття інтерактивних методів навчання 

студентів вищих медичних навчальних закладів; ролі інтерактивних методів у 

формуванні основних практичних професійних навиків майбутніх медичних 

спеціалістів; проведення аналізу ефективності застосування індивідуалізова-

ного навчання на практичних заняттях студентів Чернівецького медичного 

коледжу Буковинського державного медичного університету. 

 Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури; аналіз 

ефективності використання інтерактивних методів навчання на практичних 

заняттях у студентів ІІІ курсу спеціалізації «Сестринська справа» Чернівець-

кого медичного коледжу БДМУ  з дисципліни «Медсестринство в акушерстві». 
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 Об’єкт дослідження: науково-педагогічна література, студенти ІІІ курсу 

спеціалізації «Сестринська справа» Чернівецького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету. 

 Предмет дослідження: роль індивідуального підходу до проведення 

практичних занять з дисципліни «Медсестринство в акушерстві» у формуванні 

основних професійних навиків у студентів-медиків. 

 Значення даного дослідження полягає у тому, що інтерактивні методи 

навчання у вищих медичних навчальних закладах сприяє формуванню 

професійних практичних навиків, які у повному обсязі відповідатимуть 

вимогам міжнародного ринку праці. 

 Результати дослідження. 

 Згідно з літературними даними, інтерактивне навчання – це спеціальна 

форма організації навчального процесу на практичних заняттях, яка включає 

створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою 

успішність, свою інтелектуальну спроможність, що у свою чергу робить 

навчання досить продуктивним. 

 У Чернівецькому медичному коледжі Буковинського державного 

медичного університету викладацький склад активно використовує 

індивідуалізоване навчання на практичних заняттях. Зокрема, це стосується 

дисципліни «Медсестринство в акушерстві», яка вивчається студентами ІІІ 

курсу спеціалізації «Сестринська справа».  

 Викладачі даної дисципліни застосовують наступні інтерактивні методи: 

1. Кооперативне навчання, до яких відносяться робота у парах та малих 

групах, метод «акваріум», де студенти можуть висловити та відстояти свою 

думку. 

 Метод «акваріум» - участь у роботі 2-3 студентів, які працюють над 

проблемою, можливість інших студентів аналізувати правильність виконання 

поставленого завдання (роль експертів), що стимулює студентів до практичної 

діяльності 

2. Колективно-групове навчання – «кейс-метод», технологія «open space» 
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 Кейс-метод – опис конкретних ситуацій, коли студенти мають детально 

та глибоко розібратися у поставлених задачах, висловити всі думки з приводу 

вирішення проблеми та вибрати з них найбільш оптимальні 

 Технологія «open space» - це проведення міні-конференцій, зустрічей, 

під час яких відбувається колективне вирішення різноманітних актуальних 

завдань та проблем сучасної медицини. Переваги даного методу – можливість 

кожного учасника висловити свою думку, розкрити свої знання, формування у 

процесі дискусії лідерів, які керують процесом, що позитивно впливає на 

практичну діяльність у майбутньому 

3. Ситуативне (імітаційне) моделювання – вирішення студентами на 

практичних заняттях імітованої, конкретної ситуації, яка має місце у 

практичній медицині. При цьому викладач корегує, направляє студента у 

правильному напрямку, виступає опонентом та експертом. При цьому у 

випадку відсутності ситуаційної пацієнтки у гінекологічному відділенні, чи 

пологовому будинку, студенти вирішують типові та нетипові ситуаційні задачі, 

під час якого вони оцінюють дані анамнезу, скарг, складають план 

сестринського обстеження, проводять виставлення сестринських діагнозів, 

складають план сестринських втручань у конкретному випадку. 

4. З метою формування майбутнього медичного спеціаліста як особистості, 

використовуються наступні методи: 

 Соціодрама (ситуаційний тренінг) – даним методом досягається 

ефективна взаємодія з партнерами в умовах ділового та повсякденного 

спілкування 

 Техніка психодрами, яка направлена на вирішення внутрішніх 

конфліктів кожного студента як індивідууму та створення при цьому умов для 

усвідомлення ним себе як цілістної особистості 

 При цьому необхідно зауважити, що на сьогоднішній день спостерігається 

перехід від авторитарної педагогіки до гуманістичного розвитку студента як 

особистості, від постійного накопичення знань у процесі навчання – до 

формування вмінь використання знань на практиці, від «одноразової» освіти – 
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до безперервної, від поточної загальної організації навчання – до 

індивідуалізованого підходу, який враховує розумові можливості кожного 

конкретного студента. 

 Перераховані характеристики сучасної освіти сприяють розвитку студента 

як людини, розкриттю його особистісних якостей, що визначає формування 

суспільства. При цьому, у процесі навчання викладачі пам’ятають, що для 

досягнення даної мети студенту-сангвініку необхідно допомогти розвинути 

терпіння, стриманість, навчити його завершувати розпочату роботу, студенту-

меланхоліку – допомогти перебороти бажання критикувати, а більше діяти 

самостійно у різноманітних ситуаціях, студенту-флегматику – подолати лінь, 

допомогти розвинути почуття волі та внутрішньої духовної сили, студенту-

холерику – допомогти перебороти впертість, розвинути здатність йти на 

компроміси з іншими людьми у вирішенні поставлених задач. 

 На основі вищевикладеного матеріалу, ми можемо зробити наступні 

висновки: 

 Викладачі вищих медичних навчальних закладів готують спеціалістів 

для своєї держави, яким в майбутньому можна буде довіряти своє здоров’я та 

життя 

 Рівень підготовки середнього медичного персоналу має відповідати 

світовим стандартам якості надання медичної допомоги 

 Активність студентів-медиків на практичних заняттях напряму 

залежить від глибокої теоретичної підготовки викладачів, їхнього досвіду, 

творчості, впровадження новітніх інтерактивних методів навчання на 

практичних заняттях 

 Використання індивідуалізованого навчання студентів ІІІ курсу 

спеціалізації «Сестринська справа» Чернівецького медичного коледжу 

Буковинського державного медичного університету з дисципліни «Медсестрин-

ство в акушерстві» сприяє ефективному вивченню навчального матеріалу, 

застосування теоретичних знань на практиці, що сприятиме формуванню у них 

необхідного об’єму практичних вмінь для майбутньої практичної діяльності 
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 В історії педагогіки середньовічна школа просто займає своє, нехай і 

своєрідне, місце. Досить відзначити хоча б те, що жодна шкільна система не 

зберігала свої позиції так довго, практично близько тисячі років, що вже 

говорить про її необхідность і важливість для суспільства. Середньовічну 

культуру в цілому й педагогіку того часу зокрема треба спробувати зрозуміти 

«зсередини», в світлі її власної логіки і відповідно її часу. 

  Як правило, історія педагогіки ділиться на етапи, що так чи інакше 

пов’язані саме з якимись яскравими етапами людського розвитку. Звідси, 

найчастіше, пропонувалися і пропонуються лише два варіанти історії 

педагогіки. При використанні формаційного підходу, який досі зустрічається 

досить часто в завуальованій формі, стверджують про педагогіку 

первіснообщинну або родову, рабовласницьку, феодальну, буржуазну. 

Цивілізаційний підхід дозволяє виділити педагогіку грецьку, римську, 
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китайську та ін. І саме історія педагогіки свідчить, що є безліч схожих рис у 

розвитку педагогічних систем окремих цивілізацій [2, с. 94]. 

Реноваційна педагогіка VІ – початку ІХ століть, яку досліджуємо, 

передбачала комплексну реконструкцію античного знання з метою відбору з 

нього тих структур, котрі гармонійно узгоджувалися з новим християнським 

світоглядом і відповідали запитам нового суспільства. Проблема подібної 

реконструкції освіти постала нагально перед молодим варварським світом, бо 

попередня програма християнських шкіл з її повним запереченням античного 

знання вже не могла задовольнити зростаючі потреби в освічених державних 

кадрах – політиках, юристах, економістах, будівельниках, богословах, лікарях, 

військових тощо [4, с. 108-110]. 

Особливим етапом розвитку ранньосередньовічної Європи безсумнівно є 

час існування Каролінгського держави (VIII – ІХ ст.). Спочатку нові міста в 

ньому, а потім і монастирі стають центрами нової педагогіки, яку можна 

назвати умовно реноваційною (від терміна «Відродження»), акцент в якій 

робиться на особистості. Розглянемо один з її варіантів на матеріалі 

Каролінського Відродження, «реноваційного» процесу, що йде не на «стику» 

якісно відмінних один від одного історичних періодів, а всередині одного з них. 

Перше, що відразу ж впадає в очі як і у випадку з «Високим» Відродженням 

цивілізація звертається до своїх витоків. Причини звернення до них, зрозуміло, 

інші, їх місця в історії відрізняються, але сама по собі «реноваційна» ідея в 

цьому проявляється обов’язково [2, с. 68]. 

Талановитий діяч Каролінгського відродження другої половини VІІІ ст. 

Алкуїн відібрав з унікальної шкільної програми Ісидора необхідні елементи для 

освіти державного діяча й ченця вищого рівня та розвинув ідею наставництва у 

процесі навчання. Він писав: „Практично всі діти можуть засвоїти граматику, 

діалектику й риторику. Набагато складніше з математичними мистецтвами. Не 

кожний осягне арифметику й геометрію. Ще складніше з музикою. Тут 

постійна увага наставника і його допомога просто необхідні. Треба їх учити 

мислити― [3, с. 33].  
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Ще від моменту народження Алкуїна його батьки вирішили віддати його 

на служіння церкві, оскільки в ті часи популярною була така традиція в 

окремих родинах. Він потрапив до числа pueri oblati (дослівно, «хлопчики на 

пожертву церкви»), яких батьки з дитинства віддавали до монастиря, щоб із них 

там виховували благочестивих й освічених монахів. Однак Алкуїну надзви-

чайно пощастило, що його вчителем став Егберт, продовжувач бібліотечної 

справи Флавія Кассіодора, засновник Йоркської бібліотеки, одного із 

фундаментальних архівів Античності й Середньовіччя. Вище над усім цінуючи 

освіту, Алкуїн напише в Інтродукції до „Граматики―: „Немає шляхетнішої 

праці, ніж працювати над книгою святою. І переписник буде свою нагороду 

мати. Краще книги писати, ніж доглядати на виноградними лозами [3,с. 79].  

Алкуїн уводить у педагогіку метод діалогу, згідно якого учні повинні 

самостійно вивчити матеріал і підготувати для наставника низку запитань, на 7 

які той мав відповісти. Саме за якість формування запитань вони й отримували 

оцінку. Постійний діалог із наставником щодо наукових проблем розвивав 

логічне мислення вихованця, а також його творчий потенціал. Під впливом 

Алкуїна Карл 786 року віддав наказ про відкриття шкіл при монастирях і 

церквах, а через рік – „Капітулярій― про освіту―, згідно якого навчання дітей 

вільних громадян ставало обов’язковим [4, с. 81-83]. 

        При палаці Карла за участі Алкуїна відкрили особливу школу — 

«Палаціум», де готували кадри для управління державою. У Палаціумі Алкуїн 

розробив спеціальну навчальну систему для юридичної підготовки дітей короля 

й підлітків зі знатних родин. Тут професійно вивчали римське право: 

„Інституції― Гая, а також «Презумпції невинуватості. Окреме місце займала 

п’ята книга з „Етимологій― Ісидора Севільського „Про закони і часи.― Окрім 

дослідження діяльності легендарних законодавців усіх часів розглядалися 

загальні розділи законодавства: цивільного, природного, сімейного, зародки 

процесуального тощо [1, с. 27]. 

      Таким, середньовічний учений чернець Алкуїн, який знав відповіді на всі 

питання, намагається допомогти учням схоластичної школи осягнути сутність 
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педагогіки. Внесок Алкуїна у становлення середньовічної освіти та виникнення 

університетської системи. Визначено, що Алкуїн створив ряд навчальних посіб-

ників – підручники з граматики, риторики, діалектики, збірник задач з арифме-

тики та інші. Цими роботами користувалися у школах до кінця Середніх віків. 

Написані вони у звичній для тих часів формі діалогу – від простих понять та 

висловлення думок учнів, які мусили їх заучувати, до філософських узагаль-

нень. Духовенство ж мало певними світськими знаннями, навичками 

управління, господарювання, кадри же світської організації треба було ще 

створювати. Це і визначило спрямованість культурної політики Каролінгів, 

починаючи, як мінімум з Карла Мартелла, діда Карла Великого. Показано, що 

всі школи в монархії Карла Великого можна розділити на дві групи. До першої 

групи можна віднести зразкові школи, які були своєрідними вищими навчаль-

ними закладами. Це три школи: палацова, Турська і Фульдського. Вони були 

для окремих здібних учнів з єпископських і монастирських шкіл завершальним 

етапом навчання. До іншої групи можна віднести єпископські та монастирські 

школи. Вони перебували під безпосереднім контролем єпископів чи аббатів 

монастирів. Вони призначали шкільних викладачів з магістром на чолі. 
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Анотація. В останні десятиліття доводиться часто чути, що класична 

музика давно віджила себе, слухати її нудно, а у більшості людей інтерес до неї 

геть відсутній. Як результат, класична музика, що звучить в стінах філармоній, 

оперних театрів, радіостанцій, виявилася в положенні "елітарної" музики, 

цікавою лише вузькому колу фахівців і людей, що добре розбираються в 

тонкощах музики в силу своєї професії. 

Відзначимо, що багатьма країнами світу робилися спроби популяризувати 

класику. Мобільні телефони відгукуються рінгтонами творів відомих 

класичних композиторів, класична музика піддається сучасному аранжуванню, 

на її мотиви створюються кліпи, фільми, мультфільми, електронні інструменти 

відтворюють звучання найбільш цікавих творів класиків. Однак сучасне 

суспільство, виховане на принципово іншій музиці, стабільно втрачає інтерес 

до музики XVII-XIX століття. 

Так чи потрібно класична музика сучасним дітям і молоді? І, якщо 

потрібна, то чи повинен процес її вивчення носити примусовий характер або 

будується на щирому бажанні досягнути ази класичної музики? На це 

риторичне питання намагалися відповісти багато дослідників, музикантів-

педагогів, мистецтвознавців. 

Ключові слова: сучасна класична музика, популяризація, заняття 

музики, раціональний підхід. 
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 Численні експерименти, проведені вченими-дослідниками в різні 

історичні відрізки часу, підтверджують, що музика позитивно впливає на 

людину, її психіку і стан фізичного здоров'я. 

Академік В. Бехтерєв [1] писав, що «музика не тільки фактор 

облагороджування і виховання. Музика — цілитель здоров'я». 

Музика, з елементами національного колориту повертає людину до його 

витоків, самобутньої культури і традицій (хоча багато східних мелодій є 

своєрідним подразником для вуха середньостатистичного європейця). 

Високі показники в дослідженнях демонструє класична музика, яка пози-

тивно впливає на нервово-психічний стан людини. Наприклад в Швеції, в резу-

льтаті масштабних досліджень про зв'язок класичної музики і моральних пріори-

тетів, де підлітків протягом двох років,  поступово привчали до звучання класич-

ної музики, було виявлено зниження рівня злочинності і інтересу до наркотиків. 

Найчастіше, можна почути досить поширену думку, що люди, які 

захоплюються класикою, мають більш високий інтелект, стійкі моральні 

принципи, аналітичний склад мислення. Багато експериментів підтверджують 

дане твердження [3,4]. 

Однак, історичні факти свідчать, що переважна більшість німецьких 

офіцерів Schutzstaffel   [2] «високо оцінювала роботу В. Моцарта, Й. Баха,  

Л. Бетховена і Р. Вагнера. У знайденому музичному архіву А. Гітлера 

містилися твори таких композиторів, як П.І. Чайковський, А. П. Бородін і  

С.В. Рахманінов. Музичний критик Росс Алекс, один з головних і 

найбільш авторитетних популяризаторів академічної музики, в своїй статті 

«Далі - шум. Слухаючи XX століття» [2] зазначав, що Гітлер поклонявся 

Вагнеру з юних років. Кілька разів він повідомляв, що постановка вагнерівській 

драми з римського життя  «Рієнці» надихнула його стати політиком .... Сім'я 

Вагнер була абсолютно зачарована Гітлером. 

А. Гітлер не був єдиним нацистом, що виражав повагу до музичної 

традиції. Ганс Франк, генерал-губернатор окупованої Польщі, називав своїх 

улюблених композиторів, в список яких входили І.С, Бах, І. Брамс і М. Регер. 
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Це може лише означати, що мистецтво - не для всіх, а для кожного. 

Мистецтво не може бути поставлено на службу тоталітарних режимів: режими 

руйнуються, війни закінчуються, диктатори вмирають, а мистецтво продовжує 

жити всупереч усьому. Мистецтво залишається первинним, на тлі постійно 

мінливих поколінь і кінцівки людського життя. 

Повертаючись до питання необхідності вивчення класики в XXI столітті, 

де перевага віддається не книжкам, а гаджетам, не операм, а музичним кліпам, 

не внутрішній гармонії, а жорсткому ритму, який диктується життям, можна 

зробити кілька умовиводів [4,5]. 

1. Класична музика здатна облагородити своїм дотиком, вона пов'язана з 

духовністю, з вищими проявами людської душі. Класична музика, сама по собі 

проста і одночасно складна, вона руйнує стереотипи і стоїть на охороні 

традицій, вона змінює навколишню дійсність і залишається статичною. Вона 

про «високі матерії» і «тонкі струни». Вона про вічне і миттєве. Кращі з творів 

класичної музики стають гордістю націй. Відштовхнувшись від вищесказаного, 

ми можемо рухатися далі в своїх висновках. 

2. Держава повинна бути зацікавлена в популяризації, а не 

в нав'язуванні класичної музики. Між тим і іншим проходить тонка грань, 

її необхідно відчути і не переступати червоній лінії. 

Популяризація може полягати в продуманій політиці, суть якої у 

розгалуженій системі музичної освіти.  

Музичні школи, філії філармоній повинні повноцінно працювати не 

тільки в містах, але і в сільській місцевості. Організація виїзних концертів, 

тиражування спеціальних абонементів на відвідування різних музичних заходів, 

виїзні концерти «топових» артистів в області країни, фінансова підтримка 

радіостанцій і телевізійних каналів, які транслює класику. 

Так, в Лондоні в концертному залі Альберт-холу проходять щорічні 

«концерти – променади». На цій міжнародний фестиваль музики, заснований в 

1895 році, продаються сотні дешевих стоячих місць, вартістю всього лише в 5 

фунтів стерлінгів [2]. 
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3. Необхідна трансформація уроків музики в загальноосвітніх 

школах в щось кардинально-протилежне. 

   Шкільні заняття музики стали обов'язковими ще з часів існування 

Радянського Союзу. На жаль, з обивательської позиції рядового батька ці 

заняття не розвивають потрібних навичок. Батьки традиційно не вважають урок 

музики за необхідний, в той час як успішність «важливих предметів» всіляко 

підтримується різними методами, в тому числі і «репресивними». Як можна 

змінити ситуацію? 

4. На наш погляд, заняття музики, більшою мірою дискредитували себе і 

можуть бути замінені на заняттях творчості. І справа тут не в зміні вивіски (що 

само по собі теж несе раціональне зерно), а й в розширенні кордонів 

можливостей в рамках даного предмета. Години, відведені на заняттях 

творчості повинні відрізнятися від годин занять музики за кількістю  і можуть 

включати в себе: 

     — створення музичних відео листівок з використанням класичної 

музики; 

— створення музичних короткометражних фільмів; 

— створення фонового музичного супроводу до картин відомих 

художників і скульпторів;  

— підбір підходящої мінусовки для виконання пісні, з цікавим 

відеорядом 

і рядком, що біжить для тих, хто не вивчив слова;  

     — створення музичних презентацій; 

— віртуальне знайомство з кращими театрами опери і балету світу; 

— мотиваційні зустрічі з відомими виконавцями класичної музики,  

викладачами середніх та вищих музичних закладів. 

 Таким чином, вибудовується логічний ланцюжок, в якій для вивчення 

класичної музики необхідно віддати належне сучасним віянням, розбиратися в 

мультимедійних, дизайнерських технологіях, архітектурних, і художніх 

напрямках. 
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5. Вивчення класичної музики має починатися з простих і зрозумілих 

творів. Наприклад, найскладнішими для сприйняття є великі музичні форми — 

сонати і симфонії. Непідготовленим слухачам не рекомендуються починати 

знайомство з класикою з подібних творів. 

Висновки Результатом такого зваженого, раціонального підходу до 

вивчення музичної класики може стати поява нового покоління, вихованого не 

тільки на естрадній музиці, а й на перлинах світової музичної скарбниці. 

Стабільне падіння інтересу абітурієнтів до музичних навчальних закладів 

середньої і вищої ланки може змінитися на сплеск інтересу до музики, 

вивільняючи тим самим можливість для якісного відбору майбутніх 

музикантів-викладачів і потреб цільового попиту на професіоналів. 
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Східноукраїнський національний університет  

імені Володимира Даля 

м. Сєвєродонецьк, Україна 

Сучасні вимоги до розвитку та реформування вищої школи потребують 

підвищення професійної компетентності випускника-бакалавра кожної галузі 

знань, вміння творчо підходити до розв’язання виникаючих професійних 

завдань. Тому для викладачів вищої математики постає задача переорієнтувати 

викладання навчальної дисципліни з застосуванням розв’язання задач 

професійної спрямованості. «Математику треба вчити так, щоб вміти її 

застосовувати» – висловлювання відомих математиків і педагогів, зокрема В. 

Арнольда є дуже актуальним для випускників вишів [1, c.7].  

Якщо викладанню математики в середній школі присвячено багато 

публікацій, досліджень про поняття «прикладна» і «практична» спрямованість 

вивчення предмету, то у вищій школі для студентів технічних галузей 

викладачам необхідно переорієнтувати традиційну навчальну програму 

дисципліни «Вища математика» на професійну спрямованість випускника 

вишу, на уміння застосовувати математичний апарат у професійній діяльності.  

Професійна спрямованість викладання вищої математики у технічному 

виші для здобувачів вищої освіти за спеціальностю 184 «Гірництво» найбільше 

реалізується під час розв’язання прикладних задач.  

Значну роль прикладних задач з застосуванням диференціального, 

інтегрального числення розглянуто у працях Л. Соколенко [6], О. Сухорукової 

[7], В.Швеця [6] та ін.  
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Велику увагу застосуванню математичного апарату в гірництві приділив 

В.М. Окалєлов в розробці найбільш ефективних проектів вугільних шахт, 

якості критеріїв і методів оптимізації проектних рішень, методам вибору 

оптимальних рішень [2, c.173]. 

Розглянемо на прикладах можливість застосування математичного 

апарату для розв’язання задач професійної спрямованості для студентів окремої 

спеціальності. 

Дидактичні цілі, що досягаються в процесі професійної спрямованості  

викладання вищої математики – це закріплення теоретичних знань та 

формування у студентів відповідних математичних професійних 

компетентностей. 

Наведена добірка задач з застосуванням диференціального, інтегрального 

числення сприятиме усвідомленню студентами ролі цих розділів вищої 

математики у розв’язанні професійних задач, підвищенні мотивації вивчення 

дисципліни «Вища математика», тому що математика відіграє роль апарату, 

специфічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей в гірничий галузі. 

 

Приклади застосування диференціального числення 

Розглянемо застосування метода дослідження цільової функції на 

екстремум на прикладі. (Першим цей метод для розв’язування проектних задач 

у гірництві запропонував проф. Б.І. Бокій на початку 20 століття). 

Методи дослідження цільових функцій на екстремум передбачають 

дослідження безперервних нелінійних функцій, у яких одні складові витрат 

збільшуються, а інші зменшуються за зміни значень оптимізованого параметра 

[2, c.179] 

 

Задача. Припустимо, що маємо цільову функцію вигляду: 

3
2

1 C
x

C
xCS  , 

де 7,6,5 321  CCC . 
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Отже, функція 

7
6

5 
x

xS  

є математичною моделлю залежності критерію оптимальності від параметрів і 

характеристик проектованого об’єкта. 

Розв’язання.   

1) Знайдемо критичні точки функції: 
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xS ; 

0
65

2

2




x

x
; 

065 2 x ; 

5
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5
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;0 321  xxx . 

Отже, 

5

6
0 x , )0( x . 

2) Знайдемо проміжки зростання, спадання функції, розв’язавши 

нерівність 0)(  xf . 
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 xxx , 

за умови 0x . 

 

 

 

В точці 
5

6
0 x  функція має найменше значення 
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95,177
6

5
6

5

6
5min S . 

Таким шляхом розв’язуються задачі визначення оптимального розміру 

виїмкового поля, шахтного поля, потужності шахти та ін. 

 

Графічний метод пошуку оптимальних параметрів у гірництві першим 

запропонував академік А.Д. Шевляков [2, c. 183]. 

Задача. Припустимо, маємо цільову функцію 

43
22

1 CxC
x

C
xCS  , 

де 2,3,8,2 4321  CCCC . Тобто 

23
8

2 2  x
x

xS . 

Знайти оптимальне значення параметра x  для заданих умов. 

Розв’язання. Знайдемо похідну і оптимальне значення параметра x , 

застосувавши графічний метод. 

За наведених умов 

03
8

4)(
2


x

xxS , 

звідки  

34
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 x

x
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34

82




x
x . 

Розіб’ємо функцію на два рівняння та побудуємо їх графіки. 
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Складемо допоміжну таблицю для побудови графіка: 

 

x  )(1 xf  )(2 xf  

0 0 2,666 
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0,5 0,25 1,6 

1 1 1,143 

1,5 2,25 0,889 

2 4 0,727 

 

 

Точка перетину графіків )(1 xf  і )(2 xf  відповідає оптимальному значенню 

0x , яке дорівнює 053,1 .  

Для перевірки правильності визначення 0x  достатньо обчислити значення 

цільової функції S  для сусідніх значень 1x , 2,1x . 

9,14205,13
05,1

8
)05,1(2)05,1( 2

0  SS . 

15213
1

8
12)1( 2

1  SS . 

15,1522,13
2,1

8
)2,1(2)2,1( 2

2  SS . 

Отже, знайдене значення 05,10 x  дійсно є оптимальним, цільова функція 

)( 0xS  має найменше значення. 

За допомогою розглянутих методів оптимізації визначають оптимальні 

значення потужності шахти, розмір шахтного поля, панелі по простяганню й 

падінню. 
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Приклади застосування інтегрального числення в гірництві наведемо на 

конкретних задачах гірничої промисловості. 

Задача. Вимірами коефіцієнта тріщиної порожнечі  тпk  гірських порід 

методом електроємкісної  інтроскопії було встановлено, що його величина в 

масиві гірських порід навколо виробки в залежності від відстані r  до її 

породного контуру змінюється за законом  rb

тп eak  , де  a   і  b   – емпіричні 

коефіцієнти, які для умов проведення шахтних досліджень мають таке 

значення:  03,2a   і  022,0b . Визначити зміщення    породного контуру 

виробки, викликані деформацією гірських порід, застосовуючи формулу  

drrku тп



0

)(  (мм). 

Розв’язання. 
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Задача. Внаслідок поломки приводу конвеєра транспортний ланцюжок в 

ухилій частини шахтного поля зупинився на 1 годину. У приймальний бункер 

ухилу безпосередньо перед аварійною ситуацією був розвантажений склад 

вугілля. Маса вугілля (т) в приймальному бункері 50 тон. 

 Визначте, скільки метану виділиться з нього в виробку рудничного 

двору, якщо відносне метановиділення (м
3
/т) з відбитого вугілля змінюється за 

законом )022,0(

0)()( texxtq  , де x  – природна метаноносності вугілля, 0x  – 

залишкова метаноносність вугілля, t  – час (на добу), що минув від моменту 

відбою вугілля.  
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При розрахунках прийняти, що 2,5x  м
3
/т, 6,00 x  м

3
/т, а час 

транспортування вугілля від очисного вибою до розвантажувальних ям 

становить 20t  хв. 

Розв’язання. 























0139,0

056,0022,0056,0

0139,0

022,0022,0
6024

6020

6024

20 022,0
2306,450)6,02,5(50

t
tt e
dtedteQ  




















 0008,00012,0039,0022,0056,0022,0

11
54,10454

11
54,10454

eeee
 

 







 9992,09988,054,10454

0008,1

1

0012,1

1
54,10454  

18,4)0004,0(5,10454   м
3
. 

Наведені приклади не охоплюють всі можливості застосування 

інтегрального числення в гірництві, тому викладачеві необхідно слідкувати за 

розвитком галузі з метою розробки і розв’язання прикладних задань для 

спеціальності 184 «Гірництво» 

 

Приклад застосування метода лінійного програмування 

Якщо необхідно розподілити перевезення вугілля до споживачів, щоб 

витрати були мінімальними, або оптимально розподілити навантаження на 

очисні вибої в конкретних умовах роботи шахти доцільно використовувати 

метод лінійного програмування [2, c.186]. 

 

Задача. На шахті передбачена розробка двох пластів. При цьому під час 

розробки першого з них річний видобуток за технічними умовами не може 

перевищувати 500 тис.т., а під час другого – 300 тис.т. 

Прибуток на 1 т. вугілля видобутого з першого пласта становить 55 

грн./т., а з другого – 35 грн./т. Експлуатаційна зольність вугілля першого пласта 

22%, а другого – 32%. Середньозважена зольність вугілля, видобутого з двох 
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пластів, не повинна перевищувати 24%. За технічними умовами видобуток з 

першого пласта повинен перевищувати видобуток з першого. 

Видобуток вугілля треба розподілити по пластах таким чином, щоб 

середній прибуток був максимальним за одночасного виконання вищеназваних 

умов. 

Запишемо модель задачи – цільову функцію: max3555 21  xx , де 1x  і 2x  – 

обсяг видобутку вугілля з першого і другого пласта одночасно. 

Умови обмеження: 
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Розв’язання.   

1). Побудуємо в системі координат xOy  розв’язок системи нерівностей, 

для чого побудуємо прямі: 

5001 x ; 

3002 x ; 

24032,022,0 21  xx ; 

12 xx   

і виберемо півплощини, які є розв’язками нерівностей. 

Розв’язком системи є чотирикутник OABC. 
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З рисунка видно, що зона можливих пошуків найкращих рішень 1x  і 2x , 

які максимізують цільову функцію, обмежується чотирикутником OABC. 

2). Із цільової функції побудуємо вектор )35;55(N  і через точку )0;0(O  

проведемо пряму перпендикулярно )35;55(N . 

Пряма чотири рази буде опорною до багатокутника рішень: в точках A , B

, C , O .  

В точці )0;0(O  – цільова функція матиме мінімальне значення, в точці 

)300;500(B  – максимальне значення. 

Отже, 3800010500275003003550055max Z  грн. 

Таким чином, максимальному прибутку відповідає такий розподіл 

видобутку: по першому пласту 500 тис.т., по другому – 300 тис.т. 

Перевіримо виконання граничних умов: 
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Таким чином, знайдений варіант розподілу видобутку відповідає всім 

умовам обмеження. 

 

Прикладний характер наведених задач має за мету поєднати вивчення 

вищої математики із спеціальною підготовкою майбутніх бакалаврів та надати 

їм можливість набути досвіду розв’язання виробничих задач, підвищити свою 

професійну компетентність, що дуже важливо в час жорсткої конкуренції на 

ринку праці. 
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Tutashinskiy V.,  
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One of the biggest challenges of our time is the beginning of the fourth 

technological revolution. To prepare youth for work in high tech society, we have 

developed and experimentally tested in the Lyceum the program of the special course 

"Technologies of modern production". 
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Educational program of the faculty «The technologies of modern manufacture» 

used for profile education of pupils of 10-11 forms of establishments of common 

secondary school. The program is added and deepened the study of obligatory-chosen 

faculty ―Technologies‖ in 10 (11) forms and profile subject ―Machine manufacture 

basis‖ in professional college. 

The aim of program is acquiring of pupils the key and subject competency and 

actual approaches according to the State standard of base and full common secondary 

education of the educational branch ―Technologies‖. 

The main tasks of special course are: 

- getting aquatinted with modern manufacture technologies, forming in the 

pupils the projection-technological competency, the ability of creation of 

modernization and technological delivery of manufacture;  

- the development of common (intellectual, creational, psyho-phisioligical, 

physical and so on ) and special (technical-technological) talents of pupils and 

complex of personal qualities, which are obligatory for human as subject of modern 

manufacture and cultural development of society; 

- creation of conditions for equipment of active, mobile, conscience, personal-

oriented social-professional self-determination and  labor setting of personality with 

adding of own interests, skills, talents and market needs; 

- forming of critical thinking, active life position, independency, professional 

adaptation, readiness for continuous professional education,  market concurrency, 

needs of opening the system of market attitude;  

- the education and self-education of pupils of laborious skills, the creational 

attitude to the labor, the striving and ability of ever improvement in the chosen sphere 

of activity  the basis of all personal values; 

- upbringing and self-upbringing in the pupils of efficiency, the creational 

attitude to the labor, striving and ability of continuous self-improvement in the 

chosen sphere of  activity on the basis of all-humanity values; 

- forming the common culture of the humanity in all its manifestations (labour 

culture, economical, ecological, hygienic, esthetical, mode of life culture ) and the 
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responsibility for the results of own activity. 

On the basis of projectional technology, interactive methods and means, that 

deliver the education via practial activities, we create the corresponding educational 

environment, that is created on the partner collaboration of all participants of the 

project, in the process of realization of the program of special course ―Technologies 

of the modern manufacture‖ there are proceeded forming the key competency of 

pupils: communication with native and foreign languages; the realization and 

expression of the culture; competency in the numeral technologies; mathematics 

competency; social and civil competency; there are developed the  enterprise values 

and undertaking; educational skills.  

In the process of working on the projects it is formed the projectional-

technological competency of pupils – the ability of using the knowledge, abilities, 

skills, the ways of thinking and personal experience for the gaining of the required 

aim. 

The projecting of the educational program of the special course ―Technoligies of 

modern manufacture‖: 

- the correspondence of the contents of the education with the challenges of the 

development of the technologies; 

- the unity of the context and process sides of the education and interactive 

collaboration of pupils, the independent working and interactive collaboration of 

pupils in the process of developing and realization of projects; 

- problem resolving as the basis of projectional activity and the conditions of 

percieving activity of the pupils; 

- the society-historical evolution of technical objects and technologies; 

- the structure unity of the contents of education on the differents levels of its 

forming with respecting of individual development and standing of the pupils. 

The results of the experiment show that the study of the special course will 

contribute to the improvement of technological education, the formation of readiness 

for innovation in technology, the general development and socio-professional self-

determination of students. 



40 
 

1. The State Standart of secondaru education, available in the electronic 

resourse: http: // zakon rada.gov.ua.  

2. M. Piddiachyi, "Education and science of Ukraine in the dimension of civil 

society: social and professional orientation", Continuing professional education: 

theory and practice, Issue 3–4 (48–49), p. 59–65, 2016 (in Ukrainian). 

3. M. Piddiachyi, "Education and science of Ukraine: social and labor youth 

development", Scientific journal of the National Pedagogical University named after 

M.P. Dragomanov. Series 13: Problems of Labor and Vocational Training, Issue 8, 

р. 75–80, 2017 (in Ukrainian). 

4. Tutashinskiy V.I. Concept of Continuous Technological Education. Coll. of 

mater. of the sci.-method. All-Ukrainian conference devoted to the 98th anniversary 

of the birth of V. Sukhomlynsky. 28-29.09.2016 /layout. O.E. Josan – Kropivnitskiy. 

2016 - 412 pp. p.349-353, (in Ukrainian). 

5. Vasyl Tutashinskiy. New content of the subject "Technologies" (standard 

level) Technologies: New content of the subject "Technologies". Technologies: New 

curricula for 10-11 grades of institutions of general secondary education (level of 

standard, profile level); Methodical comments from leading scientists of the Institute 

of Pedagogy of the National Academy of Sciences of Ukraine. – K.: – UPOV 

"Orion", 2018. – p. 42–44, (in Ukrainian).  

The keywords: modern production technologies, technological education, 

educational program, textbook, contents of complete secondary education.  

 

ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА  

У НОВОМУ ЗМІСТІ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 

Туташинський В.І., 

старший науковий співробітник  

Інституту педагогіки НАПН України 

м. Київ, Україна 

Ключові слова: технології сучасного виробництва, технологічна освіта, 

навчальна програма, підручник, зміст загальної середньої освіти.  



41 
 

____________________________________________________________________

УДК 377  Педагогічні науки 

 

СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

IT-ФАХІВЦІВ 

 

Фігурська Л. В., 

к.пед.наук, викладач Технічного коледжу Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя, 

м.Тернопіль, Україна 

Система професійної освіти змінюється на вимогу сучасного суспільства 

та ринку праці, тому відбувається неперервний процес вдосконалення 

професійної освіти, основною метою якої є підготовка кваліфікованого фахівця 

відповідного рівня та профілю, конкурентоздатного, компетентного, 

відповідального, який вільно володіє своїм фахом та орієнтується в суміжних 

галузях діяльності, здатний до ефективної діяльності за фахом на рівні світових 

стандартів, готовий до постійного професійного розвитку. 

Галузь інформаційних технологій вже змінила світ та продовжує 

відігравати ключову роль в його подальшій зміні. ІТ-ринок на сьогодні є 

високодохідним, перспективним та створює безліч нових економічних і 

соціальних можливостей для розвитку країни. Проте, ІТ-індустрія має суттєву 

специфіку. Основним ресурсом тут, є інтелект тих, хто в ній працює. 

Відповідно рівень та подальший розвиток ІТ-галузі залежить від правильного 

вибору концепції підготовки ІТ-фахівців. Підготовка ІТ-фахівців є складним 

процесом, який має певні особливості, пов’язані, у першу чергу, із швидкою 

зміною технологій програмування. 

В сучасних умовах необхідно переосмислити, що є значимим у кожній 

предметній області. Метою дослідження є визначити та порівняти наповнення 

змісту фундаментальної математичної підготовки та провести його 

порівняльний аналіз при підготовці майбутніх IT-спеціалістів. 

Проблему фундаментальної математичної підготовки досліджував у своїх 

роботах Г. Дутка [1]. Однак у роботах науковців, що працювали у цьому 
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напрямку, проблема наповненості змісту фундаментальної математичної 

підготовки майбутніх фахівців IT-спеціальностей розкрита недостатньо. 

Сучасне суспільство вимагає освічених фахівців, теоретична та практична 

підготовка яких дозволяє їм швидко пристосовуватись до вимог відповідного 

професійного середовища при швидкоплинних змінах умов праці. Важливою 

складовою такої підготовки є фундаментальна математична підготовка, яка 

дозволяє студенту орієнтуватись в суті та логіці будь-якої фахової дисципліни, 

оскільки саме на базі математичних знань найефективніше розвиваються 

мислення та здібності до самостійного та творчого підходу у вирішенні задач, 

що виникають на практиці. 

З. Сейдаметова зазначає, що професійні навички, затребувані робото-

давцями у сфері інформаційних і комп’ютерних технологій, досить швидко 

змінюються, тому підготовка таких фахівців повинна бути досить гнучкою [2]. 

С. Семеріков, досліджуючи протиріччя між фундаментальним та 

професійним навчанням інженерів-програмістів, робить висновок, що якщо в 

минулому вузька профілізація була показником високої соціальної захищеності, 

то нині вузькопрофесійна підготовка поступово вимивається із системи вищої 

освіти і переходить у сферу фундаментальної освіти [3]. 

Математична підготовка студента перебачає два взаємопов’язані процеси 

та їх результати: 1) засвоєння системи математичних знань, вмінь та навичок, 

необхідних для майбутньої професійної діяльності; 2) інтелектуальний 

розвиток студентів (логічного мислення і просторової уяви; алгоритмічної, 

інформаційної та графічної культур, пам’яті, уваги, інтуїції, тощо) та 

формування наукового світогляду, розвиток пізнавальної самостійності 

студентів при застосуванні математичних знань та вмінь. 

Це зумовлено запитами суспільства на формування у молоді навичок 

високого мислення, усвідомлення потреби навчатися протягом життя і бути 

конкурентоспроможним на ринку праці. 

Зміст професійної підготовки майбутніх IT-фахівців зумовлений 

галузевими стандартами із визначеним обсягом навчального матеріалу для 
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кожної дисципліни та вказаним переліком тем та набутих компетенцій. У 

методологічному аспекті серйозним недоліком є відсутність у змісті 

математичної підготовки елементів диференціації у формулюванні 

обов’язкових для вивчення фундаментальних тем та розділів. Тому необхідно 

переглянути розподіл годин між темами математики, що відповідають 

майбутній фаховій діяльності студентів. 

Ми провели експертну оцінку викладачами IT-дисциплін змісту 

математичної підготовки студентів IT-спеціальностей щодо фундаментальності 

певних розділів вищої математики. Викладачам пропонувалося оцінити 

важливість кожної теми з вищої математики, вивчення яких передбачено 

навчальним планом, за десятибальною шкалою у контексті викладання їхньої 

дисципліни. До фундаментальних тем вищої математики викладачі IT-

дисциплін відносять наступні з відповідними показниками. 

Тема Оцінка за 10 бальною шкалою 

Математична логіка 10 

Теорія множин 8 

Теорія графів 8 

Теорія ймовірностей 7 

Диференціальне числення, диф. рівняння 7 

Інтегральне числення 7 

Векторна алгебра 6 

Алгебра матриць 6 

Математична статистика 5 

Аналітична геометрія 5 

Важливо зауважити, що розділ «Аналітична геометрія» не набрав 

достатню кількість балів за результатами анкетувань викладачів, проте 

усунення цього розділу з курсу вищої математики неможливе, адже цей розділ є 

основною для вивчення таких тем, як побудова прямої, площини, кут між 

прямою та площиною. Знання цих тем вищої математики є необхідними для 

подальшого навчання студентів, зокрема, вивчення певних розділів професійно-
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орієнтованих та загально-професійних дисциплін. Розділ «Математична 

статистика» забезпечує студентів знаннями, необхідними повсякденному житті 

для обробки та аналізу інформації, яка зростає шаленими темпами. 

В таблицю увійшли результати обробки експертних даних щодо 

дисциплін, які викладаються випусковими кафедрами студентам IT-

спеціальностей. Зазначимо, що це — математично найзалежніші дисципліни. 

З точки зору побудови і структури викладання курсу вищої математики і 

взаємозалежності матеріалу тем, які виділені як фундаментальні викладачами 

IT-дисциплін, неможливо повністю і глибоко усвідомити без тем, що їм 

передують. Тому нами проведено експертну оцінку викладачами математичних 

дисциплін тих тем базової шкільної програми, які необхідні для успішного 

вивчення зазначених тем вищої математики. 

Тема Оцінка за 10 

бальною шкалою 

Дії з дробами 9 

Дії з додатніми та від’ємними числами. 9 

Порядок виконання дій. Формули скороченого множення. 9 

Тотожні перетворення раціональних виразів. 8 

Лінійна функція та її властивості. 6 

Квадратична функція та її власттивоті. 6 

Алгебраїчні рівняння та системи рівнянь. 7 

Алгебраїчні нерівності. Системи нерівностей 6 

Задачі на складання рівнянь 7 

Степені, корені та їх властивості 9 

Відношення та пропорції 7 

Числові послідовності 6 

Основи теорії ймовірності 5 

Координати та вектори на площині 7 

Відсотки 8 

Відрізок, промінь, пряма, кут 6 
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Трикутники і їх види 7 

Чотирикутники і їх види 6 

Коло, круг 5 

Початкові стереометричні відомості 5 

Периметри, площі, об’єми геометричних фігур 5 

Деякі теми, які не виділені викладачами випускових кафедр як 

фундаментальні, мають надзвичайно важливе фундаментальне значення, 

оскільки є опорними для інших тем. У цьому випадку діє принцип 

неперервності наукового пізнання, а математична підготовка є надзвичайно 

важливою фундаментальною складовою в системі загальної професійної 

підготовки фахівця. 

Для вирішення задач в сфері програмування програмісту не достатньо 

лише математичних знань. Необхідно при вивченні математичних дисциплін 

одержати вміння перекладати початкову задачу на мову математики, тобто 

створювати її математичну модель. Основними в роботі IT-фахівців є навички 

системного аналізу, структурного мислення, побудова та опис алгоритмів.  

Отже, проведене нами дослідження дало змогу зробити наступні виснов.-

ки. Наповненість змісту фундаментальної математичної підготовки студентів 

доцільно коригувати в залежності від навчальних програм найбільш марематич-

но залежних професійно-орієнтованих та загально-професійних дисциплін. 

Зміст математичної підготовки хоч і містить різні за вагомістю теми для різних 

спецдисциплін, проте є цілим і нерозривним об’єктом. Математична освіта має 

бути орієнтована на виховання математичного мислення, яке в своєму розвину-

тому вигляді означає здатність створювати математичні структури, уміння 

аналізувати їх властивості, а також інтерпретувати результати аналізу. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 378  Педагогічні  науки 

 

ВИКОНАВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНА  ПІДГОТОВКА  І  ПРАКТИКА 

ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 

 

Яременюк О.О., 

викладач 

Теребовлянського коледжу культури і мистецтв 

м.Теребовля, Україна 

 Підготовка майбутнього музиканта-педагога – цілісна система, яка 

охоплює ряд напрямів, зокрема, напрям, пов’язаний із виконавською 

підготовкою. Як свідчить практика, останній трактується достатньо однобоко: 

як оволодіння виконавською технікою, відповідним репертуаром, набуття 

виконавського досвіду тощо. Значно менше уваги приділяється методичним 

аспектам виконавської підготовки, студент часто виявляється не готовим 

реалізувати власний виконавський досвід у конкретній педагогічній ситуації. 

В рамках статті наведемо зміст розробленого та апробованого нами 

уроку-бесіди «З історії фортепіано». (Зразки музичних ілюстрацій пропонуємо 

на вибір самого вчителя). 

Вчитель: Триста десять років тому, а саме в 1709 році італійським 

майстром Бартоломео Кристофорі було створено прообраз знайомого нам 

фортепіано.Але перед тим, як розповісти про види фортепіано, його будову, 

звукові характеристики давайте повернемось на декілька століть назад. 
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Познайомимось із найстаршим клавішно-струнно-ударним інструментом – 

клавікордом. 

(Демонструється зображення клавікорду). 

Вчитель:Є припущення, що цей музичний інструмент виник в епоху 

пізнього Середньовіччя (кінець ХV століття). В цей час розвивається світська 

культура, що відділиласьвід церковної. І, можливо, тенденції секуляризації (від 

латинського – «світський,мирський» спричинили до появи клавікорду ( від 

латинського – «ключ» і від грецького «хорд» -- струна). Механіка цього 

інструменту називається тангентною: при натисканні на клавішу тангент 

(металева пластинка, яка кріпиться до другого кінця клавіші) торкається струни 

і клавікорд звучить. 

Вчитель: Чи відомо вам, як звучить цей інструмент? Його звук дуже 

м’який, приємний і тихий, тому твори ліричного, сумного характеру звучать на 

клавікорді особливо гарно. Однак, будова клавікорду обумовлює і ряд 

виконавських проблем – швидко затихаюче, окреме звучання, складність в 

ансамблевому музикуванні. Тому, цей інструмент найчастіше використовували 

у камерному, домашньому музикуванні.  

Вчитель: Цікавою є і зміна інструменту. Спочатку клавікорд мав форму 

прямокутника, його можна було тримати на колінах, ставити на стіл, а з часом  

до корпуса приєднали ніжки. Інструмент часто декорували, прикрашаючи 

абстрактними узорами, орнаментами з образами квітів, птахів, тварин, 

різьбленням, позолотою. 

Учень 1: Яким був наступник клавікорду? 

Вчитель: Наступним з цієї родини є клавішно-струнно-щипковий 

інструмент, який в різних країнах отримав різну назву: в Англії – вірджінел, в 

Німеччині – кільфлюгель, в Італії – чембало, в Франції – спінет та клавесин. 

Остання назва і закріпилась за цим видом інструменту. Перші згадки про 

клавесин датуються 1511 роком. Інструмент набув крилоподібної форми, а 

діапазон сягнув п’яти октав.         

 (Демонструється зображення клавесину)     
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 Вчитель: Механізм клавесину більш складний, струни різної довжини 

розміщені паралельно до клавіш. На задньому кінці клавіші знаходився 

спеціальний штовхач, на якому закріплювалось пташине перо, яке, подібно до 

медіатора, щипало струни і утворювало звук. Згодом замість пера 

використовували шматочки шкіри.        

 Учень 2: Як звучав цей новий інструмент?     

 Вчитель: Звук клавесину більш дзвінкий, але позбавлений співучості, 

тому композитори використовували у своїх творах велику кількість прикрас 

(мелізмів). Незалежно від того, з якою силою виконавець натискав на клавішу, 

звук клавесину залишався завжди однаковим за тембровим забарвленням. 

Звичайно, музичні майстри прагнули удосконалень і в ХVII-XVIIIстоліттях  

з’являються інструменти з двома клавіатурами (мануалами), розміщеними одна 

над одною. Кожен мануал володів певною силою звуку: форте (нижній) та 

піано (верхній). В 1597 році саме для такого удосконаленого клавесину 

композитор Дж. Габріелі написав музичний твір ―Sonatapianoeforte‖.  

 (Демонструється зображення спінету)      

 Учень 3: А яка назва інструменту, що поруч з клавесином?   

 Вчитель: Настільні овальні, прямокутні, у формі трапеції маленькі 

клавесини називались спінет. Інструмент мав одну клавіатуру з діапазоном від 

двох до чотирьох октав. Спінет, як і клавесин, оздоблювався дуже вишукано і 

ставав прикрасою інтер’єру.         

 Учень 4:Чи можемо ми почути звучання музики того часу?   

 Вчитель: В легкому звучанні клавесину музика немов «випурхнула» із 

звучної хорової та органної поліфонії у світ пасторалі, замальовок природи, 

тонких портретних мініатюр. У музиці викристалізувалися клавесинні компози-

торські школи, зокрема, французька – Жан Філіп Рамо, Луї Дакен. Вершиною 

цієї школи стала творчість Франсуа Куперена, який розширив форми і жанри 

клавесинного стилю, вплинув на розвиток музичної творчості наступних 

поколінь.Великий музикант Йоганнес Брамс написав: «Скарлатті, Гендель, 

Бах— в числі учнів Куперена».       
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 (Звучить запис твору Ф.Куперена на вибір вчителя)    

 Вчитель: відмінною від французької  була італійська школа, у якій 

панував віртуозний стиль. Найвидатнішим її представником був композитор і 

виконавець-віртуоз Доменіко Скарлатті, котрийнемов передбачив велике 

майбутнє інструменту, створив для нього 555 одночастинних сонат, що звучать 

і сьогодні із концертних сцен.        

 (Звучить запис твору Д.Скарлатті на вибір вчителя)   

 Учень 5: Ці інструменти і стали попередниками фортепіано?  

 Вчитель: Так нова слухацька аудиторія, що заповнювала концертні зали, 

чекала нової музики, нової багатшої динамічної звучності. Сьогодні нам 

відомий такий інструмент – це фортепіано, перша назва якого звучала 

«Gravicembalocolpianoeforte» (клавесин з тихим і голосним звуком). Схожі 

системи фортепіано, крім Б.Кристофорі, розробляли К.Г.Шрьотер у Німеччині в 

1717 році, Ж.Маріус у Франції у 1716 році.      

 (Демонструється зображення фортепіано)     

 Вчитель: Конструкція сучасного фортепіано пройшла тривалий шлях 

удосконалення. У сучасному вигляді одній клавіші може відповідати кілька 

струн, настроєних в унісон. Одночасно з натиском на клавішу і ударом 

молоточка по струні, від струни відділяється демпфер, який повертається на 

місце, приглушуючи звучання. Збагаченню звучання служать права і ліва 

педалі.           

 Учень 6:На концертній сцені ми бачим інший інструмент.   

 Вчитель: Так, рояль (з французької – «королівський») є сценічним 

різновидом із більшими виконавськими можливостями.    

 Учень: Чи всі композитори писали для фортепіано?    

 Вчитель: Майже всі відомі композитори у більшій чи меншій мірі зверта-

лись до фортепіано. Йоган-Себастьян Бах геніально передбачив можливості 

інструменту, його універсальну кантиленну здатність і оркестрову природу. В 

період класицизму інструмент стає популярним не лише для камерного, але й 

концертного музикування. Музика цього часу несе в собі оптимізм, світло, віру 
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в розум і гармонійність буття. Яскравими представниками епохи стали Йозеф 

Гайдн, Вольфганг-Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен. 

(Звучить уривок у виконанні вчителя або учня музичної школи)  

 Вчитель: В епоху романтизму свої прекрасні твори для фортепіано ство-

рювали Франц Шуберт, Роберт Шуман, Ференц Ліст, Фридерик Шопен, Едвард 

Гріг, розкривши сольний, ансамблевий та концертний діапазон інструменту. 

Нові відтінки фортепіанного звучання відкрили відомі російські композитори 

кінця XIX- початку ХХ століть П.І.Чайковський, С.В.Рахманінов, О.М.Скрябін. 

 (Звучить уривок у виконанні вчителя або учня музичної школи)  

 Учень 7: Як поширювалось  фортепіанне виконавство в Україні?  

 Вчитель: Гра на фортепіано набула великого поширення і в Україні, 

насамперед,  в інтелігентському середовищі. Перші фортепіанні твори 

компонувалися як перекладення українських мелодій у вигляді п’єс, варіацій і 

фантазій на українські теми. З народнопісенної і танцювальної творчості 

розвинулися фортепіанні жанри: думка, шумка, коломийка. Так, осново полож-

ник, ―батько української музики‖ Микола Лисенко, його наступники Яків 

Степовий, Станіслав Людкевич, Василь Барвінський, Віктор Косенко, Левко 

Ревуцький, сучасні композитори Мирослав Скорик, Богдана Фільц, Леся Дичко 

створювали і продовжують створювати свої музичні твори, які поєднують у 

собі національний колорит із здобутками європейської фортепіанної культури. 

(Звучить уривок у виконанні вчителя або учня музичної школи)  

 Вчитель: Отже, фортепіано, якому уже 310 років, втілило все, про що 

мріяли композитори і виконавці: сьогодні це не лише сольний інструмент, 

учасник різноманітних ансамблів, фортепіанна звучність дозволяє піаністам 

―змагатися‖ з оркестром. Для фортепіано створюють обробки, транскрипції 

вокальних, оркестрових,  вокально-інструментальних композицій, пишуть 

оригінальні музичні твори у різних жанрах. Фортепіано звучить у домашньому 

побуті, у навчальних класах, на концертних естрадах, відіграє велику роль в 

культурному розвитку особистості та людської цивілізації.  
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ЖІНОЧІ ОСОБОВІ ІМЕНА В УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ 

 

Колюнець М. С.  

Миколаївський національний університет  

імені В. О. Сухомлинського  

Науковий керівник: кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри 

української мови і літератури Корнієнко І. А. 

м. Миколаїв, Україна  

Дослідження ономастичного простору українського фольклору в семантич-

ному, структурному, функціональному аспектах є гострою потребою сучасного 

мовознавства. Протягом останніх десятиліть зростає увага до питання взаємо-

зв’язку мови та культури. Фольклорні тексти привертають особливу увагу 

дослідників: вони мінімально суб’єктивні, традиційні, на сьогодні вже незмінні, 

усталені і є зразками усного мовлення.  

Мета наукової розвідки – охарактеризувати специфіку вживання особових 

імен в українських обрядових піснях. 

Зразки фольклору служать своєрідним маркером, кодом національної мен-

тальності нашого народу, оскільки відображають не лише впливи історичних 

подій на життя українців, а й на їхню свідомість. Досліджуючи систему номінації 

на прикладі усної народної творчості, можна реконструювати світогляд предста-

вників нашого народу давніх часів. Так, Ю. О. Карпенко зауважував, що фольк-

лорні тексти пересипані християнськими мотивами, мотиви ці, переважно, як це 

маємо і в звичаях, стають лише формою, зовнішнім виглядом язичницької сутно-

сті [2]. Отже, у світогляді українців, зокрема в системі називання, поєднані дві 

традиції – християнська та язичницька, що зумовлено історичними обставинами.  

Проведене дослідження системи жіночих особових імен, зафіксованих в 

українських календарно-обрядових та родинно-побутових піснях Антологією 

української народної творчості [1] засвідчило, що найуживанішими власними 

особовими іменами є Галина (13), Марія (13), Ганна (9), Наталя (9). Менша 
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частотність  функціонування жіночих особових імен Горпина, Дарина, 

Єфросинія, Катерина, Меланка та Павлина (поодинокі випадки вживання). 

Ім’я Галина помітно вирізняється частотою використання. Із грецької 

«galena» означає «спокій, тиша; штиль на морі, тиха погода». Відомі варіації 

імені – Галинонька, Галиночка, Галинка, Галя, Галюся, Галюсенька та ін. [4]. У 

досліджуваних піснях цей антропонім зафіксований 13 разів: 6 – у весільних, 5 

– у веснянках, 1 – в колядках, 1 – в русальних та петрівчаних. Не зафіксовано 

жодного випадку вживання в жниварських піснях та голосіннях. Серед проана-

лізованих різновидів імені Галина можна відзначити такі форми: Галя, Галюня, 

Галочка, Галочка-дівка. Це ім’я часто наділено емоційно-експресивним забарв-

ленням із зменшено-пестливим значенням за допомогою суфіксів -ун-я, -очк-а: 

Ой у Галюні лужечок, 

Повний лужечок пташечок [1]. 

Друга-сокілка –  

Галочка-дівка [1]. 

Інколи це ім’я набуває глузливого забарвлення за допомогою додавання 

суфіксів: -ус- та -ин-а. 

А між ними Галюсина, 

Як вималювана [1]. 

Особове ім’я Ганна зустрічається в досліджуваних обрядових піснях 9 

разів, серед яких: 3 – в купальських, 2 – у весільних, 2 – у веснянках, 1 – в щед-

рівках, 1 – в русальних та петрівчаних. Із давньоєврейської «chanan» означає 

«та, що буває милостива, виявляє ласку». Існують такі варіанти цього імені: 

Ганночка, Ганнонька, Ганка, Аня, Анюта, Нюся, Гандзя та ін. [4].  Функціонує 

переважно у формах Ганночка, Ганнуся. Для надання цьому імені зменшено-

пестливого значення використовуються суфікси -очк-а, -ус-я. Цей антропонім 

здебільшого вживається в купальському дійстві: 

Вітер петрушку підвіває 

Микола Ганнусю підмовляє. 

Не йди, Ганнусю, ні за кого, 

Підеш за мене, молодого [1]. 
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Ймовірно, ім’я використовувалося на позначення Дани (Води-Матері), жіно-

чого початку Всесвіту [3]. У таких піснях Ганна позначається красною панною, 

тобто дівою. Інколи ця власна назва входить до складу певних мовних формул, 

що притаманні колядкам та щедрівкам («гречаная панна на ім’я Ганна»). 

Ім’я Марія в проаналізованих піснях фіксується 13 разів: 7 – у весільних, 4 

– в купальських, 2 – в русальних та петрівчаних. Переважають такі варіанти: 

Маруся, Марія, Марусечка, Маруська, Марусенька, Маренонька, Маринка-

купалочка. Зазначений антропонім вживається в обрядових піснях не 

випадково. Із давньоєврейської «Maryam» Марія тлумачиться як «та, що 

чинить опір» або ж «кохана, бажана» [4]. Ймовірно, саме тому воно 

найчастіше спостерігається в родинно-побутових піснях весільної обрядовості з 

суфіксами -уськ-а, -еньк-а, -ус-я: 

А в Іванька коник вороненький, 

Перескочить гай зелененький. 

А в Маруськи ще й вороніший, 

Перескочить ще й зеленіший [1]. 

Ім’я Наталя зафіксоване 9 разів: 4 – у весільних піснях, 3 – у колядках та 

щедрівках, 2 – у купальських. Із латинської «natalis» означає «рідна» [4]. Тому 

й частіше використовується в піснях весільної обрядовості на позначення 

майбутнього родинного затишку, що йде від жіночого «начала». 

Найуживанішою й колоритною є форма антропоніма із суфіксом -очк-а: 

Де ти, де ти, Наталочко, 

Де ходила, 

Що ти Іваночка 

Полюбила? [1] 

Серед імен, що вживаються в обрядових русальних піснях поодиноко, 

можна виокремити антропонім Горпина: 

На тій тополі 

Чотири сокілки. 

Перша сокілка – 

Горпина-дівка.[1] 
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Із латинської це ім’я «Agrippa» означає «схоплювати ногу». За легендою, 

основоположник цього роду народився вперед ногами, внаслідок чого й здобув 

таку назву [4]. Ймовірно, цей антропонім ужито задля досягнення 

ритмомелодики тексту. 

Рідковживаним в обрядових піснях є онім Дарина, утворений від 

чоловічого імені Дарій, представлений як Одарка в купальській пісні. Ім’я 

Катерина також не відзначається частотою функціонування. Походить із 

грецького «katharios», вказуючи на дівочу чистоту, тому є цілком 

умотивованим у вживанні в русальних піснях [4]. Онім Меланія зустрічається 

один раз у щедрівках, означає «темна» від грецького «melania» [4]. Мотивація 

вживання цього антропоніма полягає в номінації свята зимового циклу 

Меланки, що відзначається 14 січня.  

Рідковживаними є й особові імена Єфросинія та Уляна. Єфросинія вжите 

як Пріська – Прісечка зі зменшено-пестливим забарвленням у колядці. 

Антропонім Уляна, утворений від чоловічого Улян, зафіксований у русальних 

та петрівчаних піснях у варіантах Голяна-коханка, Оляна. 

Отже, система номінації жінок в українській обрядовій творчості 

відображає релігійні уявлення українців давніх часів. Більшість імен грецького 

походження, що вказує на прямий вплив християнства на свідомість народу й, 

зокрема, називання людей. Вибір жіночого імені і його використання у 

календарно-обрядових та родинно-побутових піснях є цілком умотивованим. 

Кожен онім має своє надзавдання, оскільки несе певний сакральний зміст і 

входить у формулу народно-пісенного слова з конкретною метою.  
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ДІАЛОГ КУЛЬТУР: ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ ІНОЗЕМНИХ МОВ В 

ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ 

 

Кравченко І.Р. 

Викладач англійської мови  

Індустріально Педагогічного Технікуму СумДу 

 М. Конотоп, Україна 

 Поняття «діалог» в широкому розумінні перейшло на новий змістовний 

рівень.  Діалог в сучасному світі постає у вигляді нової парадигми 

комунікативно-практичної діяльності, яка характеризується тенденцією до 

глобального «згоди» культур - їх розумного об'єднання на всіх рівнях 

культурних просторів, в першу чергу у зв'язку з інтеграцією економічних 

відносин.  Однак цей процес не означає втрати національної ідентифікації, 

втрати традиційних настроїв в різних областях людської життєдіяльності.  В 

силу даної суперечливості, така мета вимагає часу, глибокого усвідомлення 

необхідності об'єднання культур зі збереженням їх своєрідності, зусиль 

цивільних спільнот в різних областях існування на благо майбутнього 

процвітання товариств, а головне - успішності і процвітання окремого індивіда. 

  Культура як сукупність духовних і матеріальних благ людської 

діяльності не може в даний час належати одній культурі-цивілізації, що стало 

абсолютно очевидним на порозі XXI століття.  Створення «екології згоди» 

культур - довгий шлях, але її принципи та методи досягнення закладаються вже 

зараз, попри фактори опору в особі культурно-релігійних, політико-

економічних і соціальних розбіжностей. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670494
http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_1999_2_14
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  Сформована до кінця XXI ст.  антропоцентрична парадигма прийшла до 

усвідомлення цінності людської особистості як центру світорозуміння і 

світотворення, які неможливі без кросскультурної комунікації (в її широкому 

розумінні), що здійснюється насамперед за посередництвом іноземних мов як 

трансляторів інших культур. 

  Завдання модернізації сформованих національних систем існування та їх 

узгодження з огляду на фінансово-економічних труднощів які існують наразі, і 

в першу чергу, інтеграція світової економіки вимагають перебудови глобальної 

системи відносин між цивілізаціями.  У цьому процесі роль іноземних мов, як 

чинників прогресу у всіх сферах людської діяльності буде тільки зростати.  Їх 

інноваційна роль намітилася вже в XXI ст., Тому що  виникла необхідність 

освоєння людиною декількох мов.  Склалися мультилінгвальні спільноти, які 

стоять в авангарді світової політики і економіки.  Реальне об'єднання лінгво-

культурних спільнот відбувається лише там, де ведеться збалансована мовна 

політика: поважають мови інших культур, розуміють всю ступінь їх важливості 

у створенні атмосфери взаєморозуміння, в засвоєнні нової інформації, нових 

продуктів, нового погляду на світ.  Таке розуміння ролі іноземних мов буде, 

безсумнівно, переважати з посиленням демократичних тенденцій. 

  Мовна особистість нового століття - це людина, яка говорить декількома 

мовами, що збагачують її не тільки духовно, а й приносять їй практичну 

користь: мобільність, успішність, освіченість, різнобічність, свободу.  Сучасні 

тенденції в об'єднаній Європі є прикладом такої інтеграції, яка робить людину 

незалежною від її прихильності до певного місця, і водночас створюються 

умови, коли людина відчуває себе як вдома в об'єднаному просторі економіки, 

політики, освіти. 

  Коли зникають політичні бар'єри і вибудовуються дружні відносини між 

країнами, переклад виходить на новий рівень - переклад в сфері відносин між 

громадськими і діловими організаціями, людьми.  Це найбільш ефективний шлях 

до взаємопроникнення культур, підкріплений знанням мов.  В області вищої 

політики термінологія і структури висловлювань прагнуть до співзвучності, це 
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знімає двозначність тлумачення, що відзначають перекладачі при ООН.  Таким 

чином, відбувається зближення мовних явищ в політичному мовному жанрі. 

  Вплив іноземних мов у сфері економіки значущий не тільки на рівні 

перекладу і досягнення згоди, а й для становлення термінології й, тим самим, 

безпосередньо для становлення нового економічного ладу. 

  Інноваційна роль іноземних мов у сфері інформаційних технологій, 

освіти та науки найбільш помітна. Створення мережі Інтернет призвело до оче-

видного зростання інтересу до вивчення іноземних мов, викликаному потребою 

в спілкуванні через глобальну мережу як на колективному, так і на індивідуаль-

ному рівнях, як на вищому політичному, так і на побутовому рівнях. 

  Болонський процес, який привів до створення єдиного вищого освіт-

нього простору в Європі, викликав життєво важливу необхідність опанування 

іноземними мовами для успішного кар’єрного росту людей, перш за все нового 

покоління, на освітньому та трудовому ринках.  Українська реформа освіти 

висунула жорсткі вимоги до рівня вивчення і тестування знання іноземних мов 

для досягнення конкурентоспроможності та збереження престижу вітчизняної 

освіти та науки.  Контроль якості знань з іноземних мов, збудований за зразком 

міжнародних форматів, диктує радикальний перегляд процесу навчання інозем-

ним мовам, його оптимізації в ВНЗ: і в змісті, і в методах навчання. Перш за 

все, повинна відбутися і переоцінка ступеня важливості вивчення іноземних 

мов в розумі українця нового покоління.  Усвідомлення потреби говорити іно-

земною мовою в зв'язку з практичними потребами вже прийшло, виник новий 

напрям - неофілології, яка орієнтована на функціональний попит до вивчення 

мов.  Реформа вищої освіти повинна дати ВНЗ простір для створення нових 

освітніх програм, в тому числі і з іноземних мов, виходячи з потреб сучасного 

суспільства, яке вже немислимо без міжкультурної комунікації. 

  Що стосується наукового знання, то воно повинно знаходитися поза 

рамками будь-яких культур, оскільки має належати всьому людству і бути 

ядром всіх об'єднаних культурних просторів, а без знання іноземних мов такий 

стан справ неосяжний. 
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  Фактично наука вже знаходиться на передньому рубежі такої інтеграції, 

в чому і полягає її інноваційна роль.  Об'єднана мережа бібліотек, спільні 

наукові розробки, проведення конференцій тощо. Тобто  багатоканальний 

обмін знаннями - це шлях модернізації і розумного пристрою глобального 

культурного простору. 

  Насамкінець слід зазначити, що інновації не повинні бути бездумними, 

вони зобов'язані враховувати традиції та інтереси суспільства на даному етапі 

його розвитку, його готовність сприймати нові ідеї.  Завдання просвітників і 

новаторів полягає не тільки в тому, щоб привнести ці ідеї, а й переконати 

суспільство, а особливо нове покоління, в їх доцільності і корисності.  Тільки в 

цьому запорука успішності будь-якого починання, успішності діалогу членів 

суспільства і діалогу культур. 
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УДК Філологічні науки 

 

ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, 

БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ ТА ЗМІШАНИМ ЗВ’ЯЗКОМ).  

КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ 

 

Кравченко М.А., 

вчитель української мови та літератури, 

спеціаліст вищої категорії, 

учитель-методист 

Саратського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Мета: поглибити знання учнів про просте речення; 

 сформувати в учнів поняття про однорідні члени речення, що поєднуються між 

собою сполучниковим (сурядним), безсполучниковим та змішаним  зв’язком, 

формувати вміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати 

слово, до якого вони відносяться, розставляти коми в реченнях з одноріднними 

членами, правильно інтонувати речення, ускладнені однорідними членами; 

розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й 

конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; виховувати повагу 

до загальнолюдських моральних цінностей; розвивати логічне мислення, увагу, 

пам’ять за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу . 

Очікувані результати: учні вміють визначати однорідні члени речення, 

ставити до них питання, визначати слово, до якого вони відносяться, 

розставляти коми в реченнях з одноріднними членами, правильно інтонувати 

речення, ускладнені однорідними членами. 

Обладнання: дидактичний матеріал, таблиця «Однорідні члени 

речення», проектор, мультимедійна дошка, презентація. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Перебіг  уроку: 

І. Організаційний момент 

З'ясування емоційної готовності до уроку 

Інтерактивна вправа "Обмін побажаннями" 
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Я бажаю тобі... 

Діти бажають одне одному того, чого б найбільше хотіли б побажати собі.    

Вступне слово вчителя. 

Епіграфом для нашого уроку є слова поета, журналіста  М. Гурця.  

Хай живуть під небом вічно 

Щастя, Єдність, Згода! 

М. Гурець 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів 

Робота з епіграфом. 

-  Прочитайте слова М. Гурця.  Як ви їх розумієте? 

- На вашу думку, живуть під небом вічно Щастя, Єдність, Згода!  

   Чому так вважаєте? 

 - Зверніть увагу на будову речення. У чому його особливість? 

ІІІ. Ознайомлення з темою, метою та завданнями уроку  

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим та    

змішаним зв’язком) 

  Завдання нашого уроку- поглибити знання про просте речення,  поняття про 

однорідні члени речення, що поєднуються між собою сполучниковим 

(сурядним), безсполучниковим та змішаним  зв’язком.  

ІV. Опрацювання навчального матеріалу 

1. Слово вчителя. 

- Діти, скажіть мені, чи любите ви легенди?  

- Хочу прочитати вам легенду, яку я склала. Ви перші її слухачі, тож 

бажаю вам, щоб вона надихнула вас до співпраці. 

Родина 

Було це дуже давно-давно. В країні Синтаксис жила велика родина. І була 

вона прикладом для інших. В ній поважали старших, любили молодших за їх 

слухняність. І такими гарними були стосунки між братами та сестрами, що інші 

тільки дивувалися їхній єдності. Коли їх запитували: 

- Що таке щастя? Вони відповідали: 
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-Треба любити життя, вірити в кращу долю, берегти свою душу. 

   Почула ці слова  країна Синтаксис і назвала їх Однорідними членами 

речення. Старших цього роду - Головними, а молодших - Другорядними та 

заповідала їм  жити в щасті, єдності та згоді.                                        

                                                           (М. Кравченко) 

   Назвіть, як назвала країна Синтаксис велику родину? 

2. Лінгвістичне спостереження (спілкування державною мовою) 

Робота зі схемою «Однорідні члени речення»  (математична 

компетентність). 

Однорідні члени речення — це такі члени речення, які виконують 

однакову синтаксичну функцію, відносяться до одного й того самого члена 

речення і поєднуються між собою сурядним зв’язком. Однорідні члени речення 

рівноправні і не залежать одне від одного. Вони називають поняття, близькі за 

своєю сутністю. 

У реченні однорідні члени можуть поєднуватися за допомогою:  

1) сполучників сурядності (Мати дала нам і сонце, і долю); 

2) інтонації, що на письмі позначаються комою або крапкою з комою 

(Клумбу прикрашали троянди, гладіолуси, жоржини);  

3) обох цих способів (Молодь вийшла у сад погуляти, поспівати та 

пожартувати).   

Однорідними можуть бути будь-які (і головні, і другорядні) члени речення. 

Здебільшого однорідні члени речення виражаються однією й тією ж 

частиною мови, але в ролі однорідних членів можуть виступати й різні частини 

мови (Хоч був тато грізним, але нас дуже любив). 
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   ОДН                                                                   РІДНІ 

 

 

 

 

 

3. Робота з підручником 

Опрацюйте теоретичний матеріал. Зверніть особливу увагу на ті відомості, про 

які не йшлося на цьому уроці. Запишіть два запитання до теоретичного 

матеріалу. Поставте ці запитання своєму товаришеві.  

4. Робота біля дошки (спілкування державною мовою). 

Записати речення, підкреслити в кожному члени речення. Вказати члени 

речення, що відповідають  на одне й те саме питання й відносяться до одного 

члена речення. Дати визначення однорідним членам речення. 

І знов лежить безмірний шлях добра, роботи, сподівання. (М. Стельмах) 

Час, терпіння і сумління прибирають з дороги каміння. (Нар. творч.) 

А калина соромлива і тремтить, і омліває. (Б. Грінченко) 

5. Складіть сенкан  Щастя 

Щастя 

радісне, блаженне. 

Таланить, задовольняє, фортунить.(однорідні присудки) 

Сповнений щастя.  

Благодать. 

6. Лінгвістичний експеримент. (спілкування державною мовою, 

загальнокультурна грамотність). 

акові члени речення: головні 

та другорядні 

 

акове питання, на яке 

відповідають 

 

е слово, з яким пов’язані за 

змістом в реченні 
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Прочитайте текст (текст є в кожного учня). Випишіть із нього речення 

з однорідними членами. Вкажіть сполучники, що з’єднують однорідні члени. 

Багато я бачив гарних людей, але такого, як батько, не бачив. 

Голова в нього була темноволоса, велика і великі розумні сірі очі, тільки в 

очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкі кайдани неписемності  і 

несвободи. Весь в полоні сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою 

високою культурою думок і почуттів. 

Скільки він землі виорав, скільки хліба покосив! Як вправно робив, який 

був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, 

руки широкі, щедрі. Як гарно ложку ніс до рота, підтримуючи знизу скоринкою 

хліба, щоб не покрапать рядно над самою Десною на траві. Жарт любив, точене 

влучне слово. Такт любив і шанобливість. 

7. Орфографічний практикум 

Переписати, вставляючи пропущені букви і розставляючи розділові знаки 

(подаємо речення без їх вилучення). Однорідні члени речення підкреслити. 

  І кличе мене бат..кова хатина на син.., на роси, на вишневий цвіт. 

 (О. Довгий) Дорога то збігала на гору, то стрімко спадала вниз, пірнала 

під віття, слалась чер..з гребельки.(Ю. Мушкетик) Над селом, над полем, над 

борами райдуга біжит.., як зайченя.(М. Сингаївський) Сплять ліси, поля, 

кр..ниці, шепіт ручая. (А. Малишко) На тиху ніч, на вечір золотий у синє небо 

вис..пали зорі. (О. Довгий) 

8. Моделювання синтаксичних конструкцій (за варіантами) 

(спілкування державною мовою).  

Скласти й записати речення за варіантами, у яких однорідні члени 

речення поєднані: варіант 1 – сполучниковим зв’язком, варіант 2 - 

безсполучниковим зв’язком, варіант 3 - змішаним зв’язком. 

V. Систематизація й узагальнення  вивченого 

Завдання для самоперевірки. Виконайте тестові завдання.   

1. Укажіть речення з однорідними членами. 

А Оркестр шалів, погрожував, благав, журивсь і плакав скрипок 
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голосами, то    шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами. 

Б Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає 

дядькова тінь. 

В Ось тільки в лісі туман тримається найдовше, він тут хапається за 

кожний виярок. 

Г Копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисне 

прискорював біг. 

2. Укажіть речення, де зв’язок між однорідними членами речення 

здійснюється за допомогою розділового сполучника. 

А Радіють молодій обнові берези, клени, явори. 

Б Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий 

туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину. 

В Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною. 

Г Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав. 

3. Укажіть речення, у якому однорідні члени є поширеними. 

А У хаті в Мелани було як у віночку: тіняво, зелено, чисто. 

Б Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці. 

В Від Батьківщини — і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня... 

Г Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла. 

4. Визначте речення, яке ускладнене однорідними підметами. 

А Прийми мою любов, народе рідний, річко велика, і  місяцю ясний, і 

берег мій чистий. (О.Довженко)  

Б І ранкові, й вечірні дороги таять у собі таємницю, сподівання, жаль. 

(М.Стельмах) 

В Синь гаїв, поля, світання, пісня солов’їна, ніжний  шепіт і зітхання – 

моя Україна. (В.Сосюра) 

Г Ой не хочу хатки, ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого 

садка. (Народна творчість) 

5. Укажіть речення, у якому однорідні члени — присудки. 

А Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці, звиває собі 
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віночок. 

Б 3 берега на берег можна добутися баржами або човнами. 

В Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає. 

Г Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снів. 

6.Визначте «зайве» речення. 

А Ніч тепла, місячна. (Остап Вишня) 

Б Вже луки почервоніли під промінням заходу; скошена трава ще дужче  

запахла. (І.Нечуй-Левицький) 

В Осокори й верби гніздами зеленого розкішного гілля виганялися вище 

од скель. (І.Нечуй-Левицький) 

Г Засоромивсь осміяний Горобець та й покинув ріднесенький табунець.    

(Л.Глібов)  

VI. Підсумок уроку 

- Про що ви дізналися на уроці? 

- Назвіть види зв'язку в реченнях з однорідними членами. 

- Чи досягли ви цілей, поставлених на початку уроку?  

Рефлексія. 

Найцікавішим на уроці для мене було… 

Найефективнішим для себе вважаю… 

Найскладнішим було завдання… 

Ще варто попрацювати над… 

Учитель. Отже, ви сьогодні на уроці ознайомилися з однорідними 

членами речення (зі сполучниковим, безсполучниковим та змішаним зв’язком), 

а також пояснили, що щастя - це любов, благодать і родина. Щасливий той, хто 

має Батьківщину, друзів і родину. Будьте всі щасливі. 

VІI. Домашнє завдання 

Вивчити теоретичний матеріал за таблицями. 

Виписати 7 речень з однорідними членами (зі сполучниковим, 

безсполучниковим та змішаним зв’язком) з підручника української літератури. 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Міфологія –  важливе явище у сучасному культурно-історичному, 

філософському та літературознавчому вимірі. Міфологічні сюжети яскраво 

відображені в сучасній драматургії, поезії або романі, у той час як міфологія 

залишається предметом для дослідження, критики та аналізу починаючи з 

античних часів і до сьогодення. В часи античності були здійснені перші спроби 

вивчення міфології. Термін «міф» має грецькі корені. Міф (від грецьк. mythos – 

слово, розповіді) – розповіді про богів та відважних героїв-напівбогів, 

надзвичайні сили тощо [1, с. 234]. Терміном «міф» стародавні греки позначали  

розповідь, яка мала на меті щось пояснити, зробити зрозумілим, допомагала 

людині позбутися страху перед загадковим, таємничим і грізним навколишнім 

світом, природою, її явищами. Усім явищам природи, передусім, надавалися 

людські якості: природа, всесвіт, тварини сприймалися як образи. Навіть 

космос часто з’являється у подобі живого велетня, з часточок якого утворився 

цілий світ. Людина споглядала за оточуючим світом, її уява, знання й життєвий 

досвід вимальовували фантастичні образи, які з точки зору теперішньої людини 

видаються аж занадто «художніми», але в давні часи ці образи були явними й 

зрозумілими: так, наприклад, поєднання «сонце-птах» було зовсім звичним, 

адже «сонце витає в просторі й рухається по небу». Але потрібно було ще й 

з’ясувати, чому і як перемінився світ, чому відбулися всі ці події. І 

розтлумачити все це, відповідно, можливо лише застосовуючи мову. Через 
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міфи давні греки робили спроби пояснити і самих себе, а саме людину, її 

природу, її дії і мотиви цих дій, стосунки між людьми [2, с.7].  

З давніх часів люди робили спроби зрозуміти оточуючий світ і своє місце 

в цьому світі. Міф з’явився на тому етапі цивілізації, коли людська діяльність 

почала пробуджувати зворотну реакцію сил природи, і ця реакція, здавалося 

була настільки неймовірна неприборканістю своєї могутності, що її приймали 

як силу демонічну. Чим активнішим було втручання  людини у оточуючу 

дійсність, тим загрозливішою за своїми наслідками була відповідь природи. 

Причини перших витоків жахливих та страшних міфологічних сил, що 

оточували стародавню людину, – в успіхах пов’язаних безпосередньо з  

практичною діяльністю самої людини [3]. 

Міфи як перші намагання давніх людей розтлумачити щось незнайоме і 

загадкове  з’явився у Стародавній Греції дуже давно, коли елліни ще не могли 

розмірковувати абстрактно, логічно. Мислення стародавніх людей чимось було 

схоже на мислення дитини – воно було дуже конкретним, образним. Таким 

чином,  елліни тлумачили незнайоме і таємниче за допомогою вже добре 

знаних фактів та одержаних знань. А там, де цього не вистачало, їх бурхлива 

уява створювала нереальні картини, наповнювала навколишній світ неймовір-

ними істотами, страховиськами і потворами, котрі несли в собі зло, управляли 

світом, природою і безперестанку втручалися в земне існування людей. З’явля-

лися казкові боги, дуже схожі на людей, але не підвладні смерті. Міфологія, а 

саме вся сукупність міфів, замінювала, в свою чергу, давнім грекам наукове 

пізнання, тлумачення будови всесвіту і місця людини у ньому [4, с.10]. 

Елліни зберігали пам'ять про минуле – про історичні події та своїх видат-

них предків. Міф накопичував у собі розуміння світу не лише однією людиною, 

а багатьма поколіннями. Ці знання збиралися протягом тисячоліть, передавався з 

уст в уста, тобто накопичений досвід був зосереджений у мудрості предків – у 

звичаї, який берегли старі, – і його не можливо було заперечити чи змінити внас-

лідок раптових спостережень. Саме тому інтерпретація, розуміння навколишньо-

го світу ставали справою віри, а вона не вимагає перевірки, тим більше логічної. 



68 
 

Людина, намагаючись перебороти тваринний страх перед природною 

стихією, згодом починає помічати в ній вияви загальних законів буття, у 

надприродному – природне і породжує в чуттєвих образах панорамну картину 

всесвіту. Так з’являвся міф і формувалась міфологічна свідомість. Саме на 

цьому етапі виникає віра в те, що тварина, дерево – прапращури людей. Не 

розділяючи природне і надприродне, стародавні люди вірили в спроможність 

перетворення людини на тварину і навпаки, уявляли хворобу у подобі жахливої 

потвори, а силу – багаторукою. Так колективна уява в загальному відображала 

дійсність у чуттєво-конкретнихобразах, які сприймалися абсолютно реальними. 

Міф як сказання виокремився з ритуальних церемоній. Так, наприклад, 

гроза в уяві давніх греків символізувала священний шлюб Землі (Геї) і Неба 

(Урана): Небо запліднює Землю дощем, і вона породжує врожай. Тому кожної 

весни старший жрець і старша жриця правили в полі «святий шлюб», для того, 

щоб літо було багатим на врожай. Зазначимо, що святим у міфі було не саме 

обрядове дійство, з яким він пов'язаний, хоча до нього ставилися дуже серйозно 

і з великою повагою, а саме зміст, виражений священними словами, певні 

відомості, імена тощо [5, с. 7-8]. 

Таким чином, існування людини, природні стихії, рух планет і перебіг 

часу – усе це породжувало підгрунтя для виникнення міфу. Вони стали резуль-

татом не тільки людської уяви, а й художнім (поетичним) трактуванням історії, 

досвіду та знань попередніх поколінь, реальних подій, що колись відбувалися. 

Міфи та легенди античної Греції представляють «золотий фонд» усієї 

європейської і світової цивілізації. Образи та персонажі давньогрецьких міфів 

та легенд настільки міцно закарбувалися у свідомість жителів Планети, що 

складно знайти людину, яка б не чула про Геракла, Прометея або аргонавтів. 

Тим цікавіше відкривати для себе початкові варіанти найпопулярніших міфів та 

легенд, народжених на берегах Середземного моря [6, с. 10]. 

Давньогрецький історик та філософ Платон пояснював міфи з філософсь-

ко-символічної точки зору, а  послідовники Епікура визнавали, що міфи 

формувалися на основі природних фактів і служили для відвертої підтримки 
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жерців і правителів [7, с. 26-27]. Таке трактування міфів було широковідомим 

протягом досить тривалого часу, аж до XVIII століття. 

Отже, міфи в їх сукупності – це особлива система поглядів на світ, 

природу, людину і суспільство, яку прийнято вважати міфологічним 

світоглядом [4, с. 10]. Міф – це правда,  він – розуміння справжньої дійсності, 

сприйняте багатьма поколіннями до нас. Міф – правда лише для тих, хто в 

нього вірить. Інтерпретація реальності в ньому образна, а не логічна, тому 

сучасне, навіть найлогічніше пояснення міфу і причин його появи – лише 

теорія, думка про те, як це відбувалося. Адже ніхто не може відтворити процес 

мислення давніх людей [8, с. 5-6]. Міф яскраво висвітлює відчуття й розуміння 

всесвіту людиною тієї епохи, коли цей міф був сформований. 

В епоху Відродження з’явився новий інтерес до вивчення міфології. Міфи 

про античних богів перетворилися на невичерпне джерело для різних художніх 

творів, проте переважним як і раніше залишалося алегоричне тлумачення міфів, 

яке знайшло своє відображення в трактаті Боккаччо, а пізніше - в творах Ф. 

Бекона [5, с. 127]. Чимало митців епохи романтизму трактували міф переважно 

як естетичний феномен. Романтична філософія міфу отримала своє завершення 

у Ф. В. Шеллінга. У його філософській системі міфології відводилося як би 

проміжне положення між природою і мистецтвом. Таким чином, в епоху 

романтизму спостерігався перехід від алегоричного тлумачення міфу до його 

символічної інтерпретації [9, с. 130]. 

ХХ століття відкриває новий етап у дослідженні та інтерпретації міфу та 

міфології. Дж. Фрейзер, Б.  Малиновський,   З. Фройд, К. Юнґ, Л.  Леві-Брюль, 

К. Леві-Строс, Е. Кассірер, Р. Барт розглядають міфологію у тісному взаємо-

зв’язку з ідеологією і соціальною психологією. Дослідники наголошують, що 

міфологія увібрала весь архетипний та несвідомий досвід людства, а одтак, 

міфологію починають розглядати як один із ключових засобів до розуміння 

людини, механізмів які керують людиною, створення світу, сенсу існування 

людства та Всесвіту [10]. 

Значний науковий потенціал репрезентований працями вітчизняних 
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дослідників, серед них В. Антофійчук, О. Забужко, Т. Мейзерська, М. Моклиця, 

А. Нямцу, Я.Поліщук. Сучасні науковці інтерпретують міф як узагальнено-ці-

лісне сприймання дійсності, що характеризується нероздільністю реального й 

ідеального та проявляється на підсвідомому рівні. Міфологію розуміють як 

явище не лише культурне, а й соціальне та психологічне, оскільки вона висту-

пає засобом соціальної самоідентифікації індивідів і суспільства. Як зазначає 

Л.Воєводіна, «міф засадничо виступає як джерело величезної сили, її осередок, 

він здатний стимулювати групи людей до різних дій…» [11, с. 134]. Схожої 

думки дотримується й інший український дослідник Вілен Горський, який гово-

рить про міф як про ідею, яка здатна всіх об’єднати, а саме: «проблема нашого 

суспільства полягає в тому, що ми витримали ідеологічну кризу — руйнування 

комуністичної міфології. Але люди не можуть жити без віри, без міфу. І саме 

тому наше суспільство зараз надзвичайно гостро потребує отієї ідеї, яка б усіх 

об’єднала. Цей пошук не може бути вдалим без звернення до філософії. Міф — 

це те, чому довіряють усі. Без міфу нема ні прапора,  ні герба, ні святинь» [12]. 

Як бачимо, кожна історична епоха і кожне покоління дослідників та 

науковців пропонує щось нове в трактуванні та інтерпретації міфу. Однак 

незмінним залишається те, що міфологія – вічна, а її роль в сучасному 

культурному, філософському та літературознавчому вимірі залишається поза 

часом та історичними змінами суспільств. 
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СУЧАСНЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ЯК СИНТЕТИЧНА МІЖГАЛУЗЕВА 

ДИСЦИПЛІНА: ПРАКТИЧНИЙ  АСПЕКТ 

 

Лавренюк В.В.,  

доцент гуманітарного факультету 

                                 Одеський національний політехнічний університет 

                                                                                                  м. Одеса, Україна 

Духовний світ людини нерозривно пов’язаний з розвитком її мовних 

здібностей. Досконале опанування української мови й термінології не лише 
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підвищує мовну освіченість студентів і сприяє гуманізації певних сфер 

державного життя, але й підвищує культурний рівень майбутньої української  

інтелігенції. Термінознавство як синтетична міжгалузева дисципліна охоплює 

такі напрями роботи: лексикографічний (це створення різного роду 

термінологічних словників (словники-довідники, словники-тезауруси, 

перекладні словники, словники рекомендованих термінів, словники 

сполучуваності тощо); уніфікація і стандартизація термінів (упорядкування 

термінологій різних галузей науки, техніки, економічного та культурного життя 

і всередині терміносистем відповідно до позначуваних понять. Основи 

стандартизації заклав О. Вюстер, займався цим питанням і Д. Лотте. 

Стандартизацію термінів здійснює держстандарт); створення картотек і баз 

даних (перший такий банк був створений у Німеччині, він вміщував 2 млн. 

термінів  дев’ятьма мовами - результат плідної співпраці термінологів різних 

держав світу. Вагомою ознакою створення банку даних є машинний фонд мови. 

В Україні цією проблемою займається М. Пещак.  Відокремити спеціальну 

лексику від загальновживаної дали змогу ремарки); переклад термінів, що є 

однією з найскладніших проблем, оскільки невдала чи спотворена назва може 

призвести до спотворення наукової концепції; термінологічне редагування.  

Попри не надто сприятливі історичні обставини, українську наукову 

термінологію розбудовано чи не для всіх галузей сучасного знання. Сьогодні 

вона повноцінно задовольняє практичні потреби суспільства й розвивається так 

само стрімко, як і сама наука. Звичайно, цей розвиток не позбавлений певних 

перешкод і ускладнень. Так, у нас багато пишуть про потребу очистити 

термінологію від слів-покручів, непотрібних росіянізмів і англіцизмів, ширше 

застосовувати питомі словотвірні моделі. Окремо слід зупинитися на тих  

―хворобах‖ термінотворення, які спричинені не так іншомовним впливом, як 

невисокою мовною і термінологічною культурою деяких авторів. Ця невисока 

культура, точніше – безкультур’я (!), виявляється: 1) у перенасиченні тексту 

малозрозумілими й зайвими термінами; 2) у невиправданому залученні термінів 

з інших, навіть не суміжних наук; 3) у вигадуванні нових назв для явищ і 
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понять, що вже мають узвичаєні терміни. Ці три тенденції серйозно 

перешкоджають науковій комунікації й викликають тривогу за сьогоднішній і 

завтрашній стан української термінології. 

1. Перенасичення тексту термінами. Як відомо, науковому стилеві 

властиве помірне вживання як термінології, так і загальної, нейтральної 

лексики. У текстах одних наук питома вага термінів може бути більшою, в 

текстах інших наук – меншою. На це співвідношення впливають конкретна 

ділянка дослідження, індивідуальні вподобання автора, читацький загал, якому 

призначено публікацію. Загалом, як зазначають науковці (Коваль А.П., Селігей 

П.О.), за різними підрахунками, у нормативному науковому тексті спеціальна 

лексика становить 20-25% усіх слів, тобто вона поступається загальномовній 

лексиці. У деяких наукових текстах, надто у науковому жаргоні, спостерігаємо 

тенденцію до якомога більшого уникання звичайних слів і вживання натомість 

―розумної‖ лексики – тобто вигадування термінів для тих понять, які можна 

висловити простішими й уживанішими словами. Часто доходить до абсурду: 

автори спеціально шукають привід, щоб удатися до якогось терміна, хоч зі 

змісту праці видно, що доконечної потреби немає. У результаті з’являється 

нібито науковий текст, який густо рясніє незвичними висловами на зразок: 

багатовимірні маніфестації, інтерпарадигматичний характер, динамічно-

конструктивний феномен, креативно- генеративна величина, асиметрична 

структурно-акумулятивна взаємодія, парадигма ранжування, презумпція 

дискурсивної компетенції в концепції семіотико- наративних аспектів 

мовленнєвої діяльності. Лавина неоковирних утворень такого штибу накрила 

сучасні наукові видання. 

Природно, якщо  новим терміном позначають щойно відкрите явище чи 

поняття. Проте важко вихнати природним безпідставне термінізування тих 

звичних предметів, дій та ознак, які досі називалися простими іменниками, 

прикметниками  та дієсловами. Наприклад, ні в якому разі не можна заперечу-

вати необхідності такого важливого терміна, як комунікативний акт. Але його 

доречно вживати там, де він справді потрібен. Немає жодної потреби писати 
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здійснювати комунікативний акт у тих випадках і в тому контексті, де можна 

ту саму дію передати одним-єдиним дієсловом – розмовляти.  

У науковій літературі нерідко надуживають деякими загальнонауковими 

термінами, як-от: питання, проблема, завдання, система, структура, форма, 

архетип, аналіз, парадигма, напрям, комплекс, сукупність, множина, розвиток, 

процес, функція, елемент, модель, фактор. Ці терміни перетворилися, по суті, 

на такі собі наукові штампи, запас модних слів, які треба рясно розсипати в 

тексті для годиться. І оскільки в науковому жаргоні ці слова уживаються 

частіше, ніж того вимагає зміст, вони втрачають свою інформативну вартість, а 

їхні тонкі наукові значення розмиваються. Так само поширилися набридливі 

кліше типу ситемний аналіз, комплексний підхід, комплекс питаь, проблемні 

питання, актуальні питання, структурно-системне явище, когнітивна 

парадигма, дискурсивні практики, іманентний процес, статусний підхід,  

процес розвитку тощо. 

Помічено, що автори, які досліджують справді складний матеріал, нама-

гаються писати й говорити просто, не вдаючись до рідкісної чи нерозумілої 

лексики. У них немає мотивів штучно ускладнювати виклад. Натомість термі-

нологія задля термінології поширена в тих публікаціях, зміст яких доволі 

елементарний і самоочевидний, або там, де розв’язують давно розв’язані 

проблеми. Саме про такі випадки жартома кажуть:  “термінологія – це процес 

перетворення дрібного питання у велику теорію” і “коли науці бракує аргумен-

тів, вона розширює свій словник”. Якщо звичайно нова термінологія виникає як 

наслідок продуктивного, оригінального мислення, то тут вона радше виникає 

через його брак – як результат порожньої розумової забави.  

2. Невиправдане залучення термінів з інших наук. Автори 

суспільствознавчих розвідок  нерідко запозичують поняття й спеціальну 

лексику з інших наук – як суміжних, так і ―далеких‖ (точних і природничих), 

хоч досліджувана тема цього нітрохи не вимагає. Наприклад, вживання в суто 

лінгвістичному тексті запозичень із філософії: буттєвий шар; математики: 

вектор, девіація траєкторії ціннісної оцінки, асоціативні осі, інформатики: 
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квант інформації; фізики: поле резонації, центр перетину семантичної і 

формальної площин слова, які мають широку амплітуду; механіки: 

сигналізатор, регулятор. Така невдала метафоризація, крім того, що викликана  

браком мовно-естетичного смаку, вихолощує специфіку гуманітарного 

дослідження, ніби підкреслюючи неповноцінність лінгвістичної термінології. 

Важко пригадати, щоб хтось із класиків гуманітарних наук послуговувався 

такими малозрозумілими метафорами. 

3. Невиправдана заміна узвичаєних термінів. Декому із сучасних 

науковців здається що без нових термінів оприлюднювати свою працю якось 

несолідно. Через це давні й загальновідомі поняття такі дослідники іменують 

новотворами  ―власного виготовлення‖, які здаються їм ліпшими за вже 

усталені. Наприклад:  відмінність – диференційна характеристика; мовлення – 

вербально-комунікативна практика; уявлення – ментальний прообраз; 

перевірка на практиці – фактологічна апробація; мислення – оперування 

ментальними репрезентаціями; товар – товарна маса. Універсальним у цьому 

плані виявився іменник діяльність, що його особливо уподобали прихильники 

наукоподібного викладу: пізнання - когнітивна діяльність; мислення – 

розумова діяльність; пам’ять – мнемічна діяльність; творчість – креативна 

діяльність; мовлення – комунікативна діяльність; аналіз – концептуально-

структуруюча діяльність  тощо. 

Так само безпідставно часто вживається в науковому мовленні термін 

дискурс. У французькій мові, звідки запозичено цей іменник, він означає 

―мовлення, промова, роздум‖. Проте, в наукових (а точніше в наукоподібних) 

текстах часто знаходимо: політичний дискурс, літературознавчий дискурс, 

критичний дискурс, а також філософський, економічний, видавничий, іронічний, 

любовний дискурс. Активно вживаним від цього іменника є прикметник 

дискурсивний: дискурсивне мислення,  дискурсивний раціоналізм, дискурсивна 

стратегія, дискурсивний контроль, дискурсивна операція, дискурсивна 

ситуація, дискурсивне пізнання, дискурсивна подія, дискурсивне осмислення, 

дискурсивні формації.  Дивно звучить легітимізація дискурсу, а також 
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дискурсивна відмова від дискурсу. Термінів має бути рівно стільки, скільки їх 

справді необхідно. Запроваджувати їх доцільно тоді, коли їхня поява 

підготовлена попереднім розвитком науки, коли вдалося довести помилковість 

чи неповноту дотеперішніх уявлень або якщо наявний термін призводить до 

непорозумінь і плутанини. Нові терміни мусять відбивати справді нові поняття, 

які поліпшують мислення, поглиблюють розуміння, прояснюють наші уявлення 

про досліджуваний предмет. Тому-то великі вчені завжди вдумливо й обережно 

ставилися  до новотворів. Академік Дмитро Лихачов уважав, що коли 

дослідник створює сотні нових термінів, він руйнує науку, десятки – підтримує 

її, два-три – рухає науку вперед.  

Таким чином, низька термінологічна культура в усіх її виявах істотно 

утруднює сприйняття й розуміння наукового тексту. Засміченість незвичними 

словами, термінологічною мішурою призводять до того, що фонові знання 

читача або слухача (навіть якщо він і фахівець із цієї галузі) виявляються 

недостатніми для повноцінного розуміння написаного чи почутого. Усе це 

перешкоджає термінології виконувати своє основне призначення – 

упорядковувати наукові поняття, якнайточніше передавати наукові істини, 

полегшувати спілкування між фахівцями. 
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м. Старобільськ, Україна 

Мікроновели Івана Низового є невеликими автобіографічними уривками з 

різних періодів його життя. Вони допомагають уповні відтворити біографічну 

картину митця, доповнюючи основні відомості з його життєпису, описаного 

дослідниками та очевидцями, живим голосом спогадів самого письменника. 

У попередньому дослідженні «Мікроновели Івана Низового як шлях до 

розуміння життєвої та творчої сутності митця» нами була проведена класифіка-

ція мікроновел автора, розглянуті власне біографічні мікроновели І. Низового.  

Метою дослідження  є завершення огляду мікроновел І. Низового, а саме: 

біографічних, філософських, імпресіоністичних, гумористичних та поезій у 

прозі. 

Класифікувати як філософські можна мікроновели «Як листя за 

водою», «За туманом…», «Дорога до раю», «Згорю і згасну». 

«Як листя за водою» – яскравий приклад екзистенційних роздумів над 

суттю буття, які особливо чітко виражені в «моралі» мікроновели: «Текуча вода 

очищає і змиває все зайве. Як лист за водою – всі земні гріхи» [2, с. 223]. Зміст 

твору автор позиціонує як щоденну вечірню молитву, де просить вищі сили ли-
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шити людині (у першу чергу йому самому) усе краще, що було в її житті та по-

збавити всього лихого, що спіткало її на життєвому шляху та спонукало приро-

дні гріховні інстинкти: «заздрість, зло, скнарість, сухий розрахунок» [2, с. 223]. 

Екзистенційна філософія «самоти й печалі» [2, с. 234] отримала своє 

продовження в мікроновелі «За туманом...». Туман як символ невизначеності, 

життєвої плутанини водночас постає й символом надії, адже там, де 

закінчується туман, зорові відкриваються нові життєві горизонти. У життєвому 

тумані, у вихорі буденної суєти легко можна втратити зв’язки навіть з 

найріднішими людьми. Як приклад цього далі автор уводить уривок вірша 

Наума Тихого «Людмила»: 

«Людо? Людо, озовися!» 

Тихо… Й знов на повні груди: 

«Людо, де ти?» 

На узліссі 

Хтось шукає, кличе Люду… [2, с. 234] 

«Дорога до раю» – це показ усієї сутності людського буття, вміщеної в 

п’ять речень. Головна думка новели – дорога до раю лежить через «дев’ять 

пекельних кіл» людського життя. У такий спосіб утверджується думка, що наше 

життя – це дуже важка, складна річ (життя письменника – підтвердження цьо-

му), однак потрібно триматися, жити, «не впасти на першому з дев’яти пекель-

них кіл», «триматися дороги до раю» аби врешті-решт віднайти свій рай, який 

частково дублює наше дитинство: «Пам’ятай, що в раю квітує твоя райська 

яблунька, пересаджена з твого дитинства господнім садівником» [2, с. 229]. 

Мікроновела «Згорю і згасну» є своєрідним підсумком життя, де наперед 

знову проступають екзистенційні положення про людські страждання, 

смертність, недосконалість, самотність: «І закінчаться мої страждання на цій 

прекрасній землі. / Я згасну вдосвіта – мало хто й помітить. / Бо я не  

перший… / Та, мабуть, і не останній на цім небосхилі» [2, с. 232]. 

Імпресіоністичними творами можна вважати мікроновели «А зорі тут і 

справді тихі» та «А верби ростуть собі».  
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У імпресіоністичній художній замальовці «А зорі тут і справді тихі» 

автор ототожнює життя в рідному йому селі Марківка на Сумщині та в іншому 

селі Свистунівка на Сватівщині з життям на волі, тоді як міське життя в 

квартирному приміщенні він порівнює з панельною коробкою, норою, які по 

суті є символічними образами неволі: «Приходить до мене / Калина із рідної 

Марківки, / Приносить привіти і скарги / Від річки моєї колишньої. / І я 

прокидаюсь / В панельній коробці квартири / В такій ностальгії, / Що навіть і 

назви не має» (поезія «Приходить до мене…») [1, с. 17]. 

Будучи співцем сільських місцин, І. Низовий високо цінує заспокійливу, 

медитативну силу природи, злютованість із Всесвітом, яку відкриває природна 

краса у всій своїй непорушності, стабільності, значимості: «…Ранкове пробуд-

ження дарує тобі чимало всяких див: хрущів над вишнями, якщо це у травні, 

зорепад, якщо це серпень. І обов’язкове гудіння невсипущих бджіл-трудівниць. 

Собачий гавкіт угамовується, на ставкових плесах розходяться кола…Тихі зорі 

спонукають до роздумів про чудові перспективи життя на волі» [2, с. 225]. 

«А верби ростуть собі» – це твір-спогад про авторський «горбатий 

город», де все «росло і буяло» [2, с. 232]. Перекладаючи імпресіоністичні мазки 

на словесну палітру, автор ніби проводить екскурсію перед читачем, акцентую-

чи його увагу на конкретних образах, не затримуючи подовгу на них увагу: «Он 

там під гудинням ховалися пухирчасті ніжинські; трохи нижче, неподалік 

болота куталася в полотняні мережива капуста. На прикордонні городу й 

сіножаті кучерявилися верби, які виросли із забитих мною кілочків» [2, с. 232]. 

Згадані автором верби є не тільки його зв’язком «з далекою минувшиною» 

[2, с. 233], а й символом незламності, чим уподібнюються до образу самого 

письменника, якого життя постійно ламало, але не зламало, не скорило до 

останнього подиху: «Їх зрубували не раз, не двічі: на будівництво хлівця, на 

ремонт огорожі, на дрова. А вони знов ростуть собі й ростуть...» [2, с. 233]. 

Гумористичною мікроновелою є «У Ромнах маківники солодші». Тут 

автор розповідає про куштування смаковитих маківників – випічки з маковою  

начинкою – зі своїм товариством, яке «по-змовницьки» приховане в займен-
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нику «ми». Для досягнення комічного ефекту розповіді маківник номінований 

письменником як «наркотична страва», «наркотик», «нелегальна страва» 

[2, с. 227]. Отже, використання гумору, іронії та сарказму є притаманною рисою 

не лише для багатьох ліричних творів митця. Види комічного трапляються 

також і в прозовій спадщині І. Низового. Яскравим підтвердженням цьому є 

новела «У Ромнах маківники солодші», де автор уміло обігрує буденні, здавало-

ся б, події, комічно наділяючи їх додатковими смислами: наприклад, пиріжки з 

маком постають перед читачем у вигляді «збадьорливих найліпших пиріжків»; 

від маківників письменник та його гурмани-оточуючі ловлять «кайф» 

[2, с. 227]. До того ж, не без ноти іронії, митець приписує до когорти любителів 

заборонених смаколиків самого Тараса Шевченка: «Хіба й Шевченко, буваючи 

не раз тут, на ярмарку, зі смаком наркотик цей не споживав, охоче куштуючи 

маківники?» [2, с. 227]; «У затінку Шевченка кайф ловив я…» [2, с. 227].   

Не можна не виокремити таке явище, як поезія у прозі, серед авторських 

мікроновел. У цих творах на перший план виступає авторське поетичне начало, 

яке не може приглушити ніяка проза. Поезіями у прозі є мікроновели  

«Принадливе містечко» та «Згорю і згасну». 

У «Принадливому містечку», попри прозову форму подачі словесного 

матеріалу, на першому плані виразно проступають ліризм, мелодика та 

спорадичне римування. Мікроновела є художньою замальовкою маршруту, 

який торували автор та знову невідомі, об’єднані авторським збірним «ми»: 

Кролевець – Батурин –  «Сейм-ріка» – Терни: «До Кролевця домчали ми під 

вечір. Давила втома брилою на плечі, хотілось їсти, та найбільше – пити, 

перепочити мить хоча б. Рипить московський шлях під гумою. Десь тут є 

дивний сад… Міняємо маршрут, та швидко вечоріє… Диво-сад побачимо 

іншим разом. Зорепад кличе нас у путь-дорогу неблизьку, через Батурин, через 

Сейм-ріку до селища славетного Терни – попробуй тут зверни…» [2, с. 228]. 

Мікроновела «Згорю і згасну» за своїм тематичним наповненням є 

філософською, а за жанровими ознаками належить до поезії у прозі 

(чотирирядковий верлібр).  
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Отже, мікроновели І. Низового як одна з форм мемуарної прози є 

складовою художньої автобіографії митця. Вони допомагають сформувати 

цілісне уявлення про постать письменника, його особистісне становлення та 

соціально-культурне оточення.  
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КОМПОНЕНТОМ СОБАКА 

 

Нечипоренко Ю. С.,  
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Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького,  

м. Черкаси, Україна 

Життя людини, її досвід, вірування найтісніше пов’язані з тваринним 

світом, у якому значну роль відіграла собака як найвірніша, найвідданіша, най-

добріша свійська тварина, охоронець людського житла. Ці та інші позитивні 

властивості собаки відображені у афоризмах. Конрад Ц. Лоренц звернув увагу на 

вірність цієї істоти: «Тільки вірний собака вірний нам до кінця». О. Поуп указує 

на те, що «в історії цивілізації більше прикладів вірності собачої, ніж людської». 

На думку К. Г. Паустовського, «у нас немає слова, яке б одночасно могло 

висловити самовідвагу, сміливість і розум – усі ці чудові якості має собака».  

Людина приручила собаку кілька тисяч років тому, і за цей час у народно-

му фольклорі існує чимало прислів’їв про цю тварину, за якими можна не лише 

висловлювати своє ставлення до собаки, а й вивчати власну історію, з’ясовува-

ти символічне значення цієї тварини тощо. Такі прислів’я репрезентують спо-

стереження людини над зовнішністю й звичками тварини, передають ставлення 
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людей до тварин, складають культурно-інформаційний фонд кожної мови. 

Тому актуальність дослідження є безсумнівною, вона визначена зрослим інте-

ресом до прислів’їв, необхідністю поглибленого аналізу семантики одиниць, які 

відображають етнокультурні особливості мови, що дає змогу визначати загаль-

ні закономірності їхнього функціонування в мовній картині світу українців. 

Питання системного опису прислів’їв із компонентом собака були 

об’єктом дослідження українських і зарубіжних (переважно російських) учених 

(О.В.Сердюк, А.М.Загоруйко, О.А.Крижко, В. В.Жайворонок, Є.Ю.Голоднова, 

Т.В.Козлова, Д.В.Ужченко, А.В.Пилипенко, А.В.Гребенюк, В.Г.Мішкур, 

Г.М.Доброльожа та інші).  

Метою роботи є лексико-семантичний аналіз прислів’їв із компонентом 

собака, тобто виокремлення лексико-тематичних груп (далі – ЛТГ) таких 

одиниць.  

Проведений аналіз дав змогу виокремити такі лексико-тематичні групи 

прислів’їв із компонентом собака: 1) ЛТТ «Взаємини між людьми»; 2) ЛТГ 

«Вдача та поведінка людини»; 3) ЛТТ «Спосіб життя людини»; 4) ЛТТ 

«Соціальний стан людини»; 5) ЛТТ «Зовнішність людини, її вік»; 6) ЛТТ «Риси 

характеру людини».  

До ЛТГ «Взаємини між людьми» належать прислів’я, які відображають 

стосунки між людьми в соціумі, дружні стосунки чи ворожнечу. Так, ворожий 

спосіб життя репрезентують такі прислів’я: Де свої собаки кусаються, там хай 

чужі не пхаються [10]; Живуть, як кішка з собакою [8, с. 193];  Не чіпай 

собаки, то й гавкати не буде [8, с. 193].  

Взаємини між людьми передано в такому прислів’ї Коли йдеш до вовка на 

обід, бери пса з собою [10, с. 60]. 

У прислів’ї Любить, як собака палицю [8], побудованому на антонімії, 

відображено ставлення людини й до свого вихованця, і до будь-якої людини. 

Взаємини людини й собаки перенесені на стосунки між людьми. 

ЛТГ прислів'їв на позначення вдачі та поведінки людини представлена зде-

більшого одиницями, що характеризують ліниву людину. Наприклад, ледарство 
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й лінощі розкрито в таких прислів’ях: Не тоді собак годують, коли на полювання 

йти [8]; Ховається від роботи, наче собака від мух [7, с. 286]; Заліг як собака в 

грубі [7, с. 286]; Так хочеться робити, як собаці орати [7, с. 280]; Тобі так 

хочеться працювати, як старому псові в завірюху брехати [7, с. 289]. Лінивій 

людині протиставлено людину працьовиту. Ця вдача репрезентована таким 

прислів’ям: Звик пес за возом бігти, то й за саньми побіжить [9, с. 192]. 

Прислів’я на позначення поведінки та вдачі людини описують манеру 

поведінки українців, недоліки та вади суспільства, менталітет українського 

народу. Частина прислів’їв відображає пристосування людини до умов 

довкілля: Потрапив в собачу зграю, хоч не лай, а хвостом виляй [9, с. 196].  

ЛТГ на позначення побуту людини слугує для номінації способу життя та 

побуту людей. У цих прислів’ях відображено реальну дійсність, умови життя й 

побуту людей, їхнє невільне життя, обмеження свободи, нездатність ні до чого. 

Ситуації, у яких людина позбавлена можливості вільно пересуватися, мають 

якесь обмеження свободи, невільне життя змальовують за допомогою іронії, 

порівнюючи людину з прив’язаним собакою [7, с. 278]. Наприклад, Гуляє, як 

собака на мотузку [7, с. 286]; Така честь, як собаці в ярмарок: або всюди 

ганяють, або хазяїн до воза прив’яже [9, с. 196].  

ЛСГ прислів’їв на позначення соціального стану людей представлена 

опозицією багатство / бідність. Більшість цих одиниць реалізує значення 

багатства. Це ілюструємо такими прикладами: Багатий, як пес кудлатий [9, с. 

191]; Хто волохатий, той буде багатий [9, с. 191]; З жиру собака біситься [9, 

с. 193]; Грошей – кури не клюють і собаки не їдять [7, с. 279].  

Прислів’я на позначення зовнішності людини позначені багатоаспектністю 

та різноплановістю. Такі прислів’я побудовані на опозиції зовнішності (вроди / 

потворності). Наприклад, Красивий, як собака на морозі [7, с. 271] – некрасивий. 

Зовнішність людини окреслено такими одиницями: Ходить босий, як пан пес [7, 

с. 272]; Рудий, як пес [7, с. 283]. Для позначення зовнішності людини використо-

вують її вади: Хромого пса легше догонити [9, с. 197]. Прислів’я  Пес пса по 

хвостові пізнає [9, с. 197] ілюструє таку ситуацію, коли люди легко впізнають 
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один одного за зовнішністю чи характерними рисами поведінки. 

ЛСГ на позначення характеру людини конотує здебільшого негативні 

риси людини, такі, як: злість, жорстокість: Скажений пес і хазяїна кусає [9, с. 

190]; Собака кусає не з користі, а з люті [9, с. 197]; жадібність: Він, як собака 

на сіні: і сам не гам, і комусь не дам [9, с. 191]; боягузтво: Боятися, як 

скаженого пса [9, с. 190]; Кожний пес перед своїм порогом сміливий [9, с. 189]; 

брехливість, лицемірство: Вдача собача: не брехне, то й не дихне [9, с. 193]; 

Брехливу собаку чути здалеку [9, с. 193]; облесливість та хитрість: Хитрий, як 

собака [9, с. 191]; Облесливий, як собака [9, с. 191]; нещирість, підступність, 

непорядність: Бійся пса не того, що гавкає, а того, що лащиться [9, с. 197]; 

Свій пес найгірше кусає [9, с. 195]. 

Серед позитивно конотованих рис трапляються такі: сила духу, 

завзятість: Мале щеня, а те завзяте [9, с. 194]; вірність, відданість, дружба та 

прив’язаність до людини: І собака чує, хто її годує [9, с. 192]; У будинку без 

господаря собака господар [9, с. 192]; Собака – найкращий друг людини [9, с. 

196]; Пес тримається людини, а кіт – хати [9, с. 194]. 

ЛСГ на позначення розумової діяльності чи відсутності розуму та 

здібностей людини дає змогу оцінити та проаналізувати розумову здатність 

людини. Ця група репрезентує такі риси людини, як: мудрість, досвідченість, 

передбачливість: Старий пес даремно не бреше [9, с. 194]; Чим пес старий, 

тим хвіст твердий [9, с. 197].  

ЛСГ на позначення фізичного, фізіологічного та психічного стану 

людини будують на порівнянні й описують максимальний ступінь вияву 

ознаки: Змерз, як собака [9, с. 192]; Втомлений, як собака [9, с. 191]. На 

позначення фізіологічного стану людини вживають такі прислів’я: Голодний, як 

собака [9, с. 195]; Зголоднів, як пан пес [9, с. 281]. 

Отже, дослідження лексеми собака в українських прислів’ях уможливлює 

з’ясування історії походження, поширення та побутування самої реалії; допома-

гає створити уявлення про взаємозв’язок людини й тварини на основі історико-

культурних пам’яток і мовного матеріалу. Яскравість образів, стислість та 
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чіткість характеристик засвідчує, що прислів’я й надалі лишатимуться своєрід-

ними національними кодексами життя етнічної спільноти.  
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Фразеологічні одиниці завжди були в центрі уваги мовознавців. Проблема 

їх розмежування та семантики обговорювалась багатьма видатними дослідника-

ми, які зробили значний внесок у вивчення цього питання. Серед них можна 

назвати Н. Амосову [1], В. Виноградова [2], О. Куніна [3] та   О.Смірніцького [4]. 

Звороти типу «as bold as a lion» займають особливе місце серед порівняльних 

конструкцій, оскільки використовуються в мові як готові одиниці, тобто 

отримали фіксоване мовне вираження. 

Розглянемо вираз «as brave as a lion» більш детально. Перший компонент 

порівняння  – прикметник brave – вживається у своєму прямому значенні. 

Функція другого компоненту (іменника lion) полягає у підсиленні, він допома-

гає надати виразу перебільшеного значення. Власне кажучи, порівнюючи 

людину з левом, ми сповіщаємо про неї більше, ніж лише про хоробрість. Ми 

посилаємось на цілий комплекс рис, які характерні для цієї тварини: сміливість, 

фізична сила, воля до перемоги тощо. Але саме хоробрість була обрана  як ос-

новна риса лева і стала підставою для порівняння. Виклакає цікавість питання 

про те, які саме риси людей, об'єктів та явищ підлягають порівнянню в рамках 

конструкції «as brave as a lion», і які об’єкти чи явища можуть виступати 

еталонами для порівняння. 

На наш погляд, для відповіді на це питання доцільно звернутись до 

сучасної теорії метафори, яка пропонує схему аналізу, що може бути 

застосована до порівняльних конструкцій. На відміну від традиційної 

лінгвістики, яка трактує метафору як суто стилістичний засіб, сучасний підхід 
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полягає у баченні матафори як когнітивного феномену, що характеризує спосіб 

мислення, а не лише спосіб його презентації  у мові. Згідно цього підходу, 

метафора допомагає зрозуміти складні і часто абстрактні ідеї в термінах більш 

зрозумілих концептів, які набуваються в ході нашого тілесного та культурного 

досвіду [5: 6].  

Відповідно до нової теорії метафори, існують два домена, які залучаються 

до метафоричного процессу: 

домен мети (target domain)   – сфера, яку ми намагаємось зрозуміти через 

метафору; 

домен джерела (source domain) – сфера, з якої ми запозичуємо  концепти 

для кращого розуміння сутностей з домену мети. 

Кореляція між цими двома доменами формується на основі певних 

спільних рис, які виступають основою для метафоричного порівняння. Інші 

складові цього процесу – референт (концепт, який потребує уточнення через 

метафоричне порівняння) та корелят (вербалізований концепт, що 

використовується як еталон порівняння). 

Ми застосували описану модель до аналізу фразеологічних прикметнико-

вих порівнянь – 217 ідіом, отриманих методом суцільної вибірки з Фразеологіч-

ного словника О. Куніна. У нашому дослідженні референтами виступають 

об’єкти, які підлягають опису через порівняння. Вони співставляються з об’єк-

тами-еталонами на основі певної спільної риси, що стає підставою для 

порівняння. Результати нашого дослідження свідчать, що 

1) найбільш часто фразеологічні порівняння типу «as bold as a lion»  

описують людей; 

2) як правило, люди порівнюються з тваринами, тому що тваринам 

притаманні ті ж само риси у більш виразній/помітній формі («as sly as a fox»); 

3) у першу чергу, вербалізації підлягають ті риси людини, які 

сприймаються візуально («as tall as a tree»). 

Отже, аналіз фразеологічних порівнянь показує те, що, на перший погляд, 

є прихованим від безпосереднього спостереження, проте може бути виведене з 
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фактів мови: людина бачить себе як частину природного світу, з тими само 

візуальними та, подекуди, етичними та емоційними характеристиками. 
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Ономастика як розділ мовознавства вивчає історію, закономірності 

виникнення, розвитку та поширення  власних імен у літературній та діалектній 

сферах мови. Відповідно до категорій власних імен її поділяють на антрепонімі-
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ку (вивчає власні імена людей), топоніміку (досліджує власні імена людей), 

зооніміку (вивчає власні імена тварин), етноніміку (розглядає походження 

етнонімів) тощо. У 60-70 роках XX століття було закладено фундамент літера-

турно-художньої ономастики – нової галузі, що досліджує  функціонування 

онімів у художніх текстах, літературно-художню антропонімію письменників.  

Тривалий час поетична ономастика цікавила дослідників тільки як прикла-

дна дисципліна, яку використовували під час публікації різних коментарів до ху-

дожніх текстів.  На сьогодні опубліковано понад 1700 спеціальних книг, збірок, 

статей, присвячених цій науці, серед яких своєю вагомістю відзначаються науко-

ві дослідження Л. Андрєєвої, Л. Белея, С. Зініна, В. Калінкіна, Ю. Карпенка,  Є. 

Магазаника, В. Михайлова, В. Никонова, Є. Отіна, О. Фонякової, П. Чучки та ін.  

Літературна ономастика залишається на периферії лінгвістичних 

дисциплін. Незважаючи на численні здобутки, сучасний стан художньої 

антропоніміки виявляє гостру потребу збору та систематизації численних 

літературно-художніх  антропонімів, різнобічного вивчення їх функціонально-

стилістичних можливостей.  

Метою наукової розвідки є аналіз основних етапів становлення 

літературної ономастики. 

Вивчення функціонування власних імен у художніх текстах  розпочав        

В. Михайлов у 50-х роках ХХ століття, першим показавши вплив творчих 

настанов письменників на кінцевий продукт – художнє власне ім’я. Аналізу 

поетонімів художніх текстів  присвячено ономастичну частину «Критических 

заметок об историческом и художественном значении «Слово о полку Игоре-

ве»» Е. Барсова. До фундаторів літературної ономастики належить Є. Магаза-

ник. Його дисертація «Поэтика имен собственных в русской классической 

литературе» [5] стала першим кроком у теоретичному осмисленні завдань 

літературної ономастики. Учений віддавав перевагу терміну «поетична ономас-

тика», розрізнявши «ономастилістику» та «ономапоетику»: ономастилістика –  

розглядає стилістичне забарвлення, різні зв’язки оніма й образу, ономапоетика 

– вивчає певний зв'язок з іншими творами інших авторів. Дослідником С. Зіні-
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ним зібрано та опубліковано спеціальну бібліографію з літературної 

ономастики й видано понад 100 наукових статей.    

Термін «літературна ономастика» вперше фіксується в праці Герус-

Тарнавецької «Назовництво в поетичному творі» (1966) [1, с.40]. Дослідники          

Я. Рудницький, М. Симчишина використовували поняття «назвознавство». У 

період становлення науки в радянському мовознавстві під впливом праць 

російської вченої О. Суперанської набула поширення назва «стилістична 

ономастика» [6]. На сьогодні разом із терміном «літературна ономастика» 

функціонують «літературно-художня ономастика», «поетична ономастика», 

«стилістична ономастика», «ономастика художнього тексту» та ін.  

Ономаст В. Калінкін відстоює термін «поетична ономастика» або 

«поетика оніма»  [2, с.38].  Сама назва «поетика» визначається як цілісна 

система тих художніх засобів (образної структури, композиції, сюжету, 

поетичної мови), поява яких обумовлена певними тематичними завданнями 

твору або задумом письменника і характерна для аналізованого жанру або 

манери письменника. Одеська наукова школа використовує термін «літературна 

ономастика», Ужгородська – «літературно-художня ономастика»,  Донецька – 

«поетична ономастика».  

 Мовознавці минулого століття звертали особливу увагу на виявлення 

специфічних характеристик об’єкта та предмета літературної ономастики. Так, 

О. Суперанська об’єктом поетичної ономастики вважала поетонім, відзначаючи 

його специфіку: 1) денотати конструюють поетонім на основі досвіду письмен-

ника; 2) його створюють за моделями імен реальних або нереальних предметів 

із урахуванням приналежності до певного ономастичного поля [6, с. 20]. 

Теоретики літературної ономастики наголошують на «вторинності» власних 

назв  у художніх текстах, розуміючи під нею свободу відображення авторського 

ставлення до представленого місця та часу. На думку Ю. Карпенка, чим талано-

витіший, чим глибший письменник, тим більше його захоплює робота з 

власними назвами – для асоціацій, встановлення явних, чи, навпаки, прихова-

них зв’язків – зв’язків з іншими власними назвами твору (онімний простір) [4, 
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с.39]. Ономаст відзначає вторинність художньої ономастики, яка «...виникає й 

існує на тлі загальнонародної ономастики і зазвичай на неї спирається... Власне 

кажучи, те, що називають літературною (поетичною) ономастикою, можна 

визначити як суб'єктивне відображення об'єктивного, як здійснювану письмен-

ником "гру" загальномовними ономастичними нормами» [4, с.34].  

У 1980–1990-х роках в українському мовознавстві підсилюється інтерес 

до аналізу функціонування онімів у художніх текстах. Так, одеська дослідниця         

Т. Немировська опублікувала дисертацію з літературної ономастики, присвяче-

ну поетонімам прози М. Коцюбинського. Видаються праці Ю. Карпенка «О 

специфике литературной ономастики в художественной литературе» (Москва, 

1986); Л. Белея «Функціонально стислістичні можливості української літера-

турно-художньої антропонімії XIX–ХХ ст.» (Ужгород, 1995); В. Калінікіна 

«Поэтика онимов» (Донецк, 1999). Починаючи з кінця минулого століття не 

було ні однієї ономастичної конференції, на якій не працювала б секція з 

літературної ономастики.  

На становлення термінології літературної ономастики значний вплив 

мали дослідження В. Калініна й Ю. Карпенка. Так, О. Карпенко в розвідці «Про 

літературу ономастику та її функціональне навантаження» зазначає: «Окрему 

власну назву прийнято позначати грецьким словом онім, а їх сукупність – тер-

міном онімія, той відповідно, сфері літературної ономастики вживаються тер-

міни літературний онім, літературна онімія. Паралельно до них функціонують і 

однослівні позначення поетонім, поетонімія» [3, с.70]. Поетонім став базовим 

поняття  для формування основної частини термінології нової науки про власні 

імена в художньому слові, представляючи собою специфічну трансформацію 

оніма та віртуальний референт, існуючий в творчій уяві письменника.  

В Україні було засновано три школи, що вивчали функціонування 

власних назв у художніх творах: одеську, донецьку та ужгородську. Одеську 

школу заснував Ю. Карпенко, її представники розглядають оніми як ментальну 

картину, студіюють питання літературної та когнітивної ономастики; видають 

фаховий збірник наукових праць «Записки з ономастики». Основними 
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здобутками є: 1) впровадження нової методології концептуального аналізу 

власних назв, які виявляють значну специфіку в ментальному лексиконі; 2) 

з’ясування когнітивної і текстової ролі онімів та особливостей набуття ними 

статусу концептів; 3) визначення співвідношення між мовним символом і 

концептом та між власною назвою й апелятивом.  

Донецьку ономастичну школу заснував Є. Отін. Її досягненням стала 

теорія конотонімів та відповідний словник для фіксації й опису зазначених 

мовних одиниць. Ономасти цієї школи послуговуються порівняльно-

історичним методом вивчення власних назв, що є ефективним для відновлення  

та реконструкції генетичних зв’язків  цього лексичного пласту.   

Ужгородську школу репрезентував як засновник П. Чучка. Її науковці 

широко використовують термін «літературно-художня ономастика», запропо-

нований Л. Белеєм.  

В останні десятиліття літературна ономастика розвивається в руслі нової 

контекстуальної парадигми, в якій функціонує поетонім, активізуючи 

виражальні можливості власних імен. У наш час десятки вітчизняних учених 

продовжують аналізувати власні імена в художній літературі (Т. Грачова, О. 

Петренко, А. Соколова, Н. Колесник, Н. Бербер та ін.). Особливо активно 

вивчається творчість І. Франка, Лесі Українки, Л. Костенко, П. Куліша, М. 

Коцюбинського. Література як матеріал для вивчення  невпинно розвивається, 

що дає підґрунтя для внесення коректив у теорію літературної ономастики.  
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Тези 

Серед літературознавчих концепцій і теорій (що осмислюють проблему 

стилю переважно крізь призму співвідношень зміст – форма, національне – 

понаднаціональне, індивідуальне – загальнолюдське) принципово важливе місце 

належить методологічним підходам/стратегіям порівняльного літературознавст-

ва, зокрема й вітчизняного. У цьому контексті погляди  Ю.Бойка-Блохина (як і 

багатьох інших еміграційних учених, насамперед Д.Чижевського, В.Державина, 

В.Шереха, Ю.Луцького) мають винятково важливе значення. Це пов’язано, зок-

рема, з тим, що в радянському літературознавстві ця проблема практично ігнору-

валася (з огляду на абсолютизацію одного стилю - соціалістичного реалізму). 

Досліджуючи слов’янські літератури на тлі європейської, Ю.Бойко-

Блохин (переосмислюючи досвід російських формалістів) вважав, що 

―рухатися‖ варто саме від вивчення специфіки художніх творів, їхньої мови, 

композиційних особливостей, своєрідності змалювання образів до осмислення 

стилю як об’єднувального принципу. Саме з чергуванням стилів учений 

пов’язував літературний розвиток.  

Ю.Бойко-Блохин обґрунтовував необхідність з’ясування національної 

специфіки літератур у світовому контексті, з огляду на проблему стилю, - вва-
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жав, що саме їхні ―своєрідності‖ збагачують і урізноманітнюють  увесь літера-

турний ―універсуму‖ (підхід ученого набуває принципово важливого значення з 

перспективи  сучасної компаративістики).  У цьому полягає визначальна особ-

ливість  - ―домінанта‖ -  концепції порівняльного вивчення літератур ученого. 

Показові розмисли Ю.Бойка-Блохина над розвитком українського 

романтизму в європейському літературному просторі. Звертаючись до методо-

логії порівняльного літературознавства, учений визначає основні завдання 

дослідження, що полягають у зіставлення української літератури з 

європейською, встановленні подібностей, відмінностей чи паралелей  та 

з’ясуванні своєрідності українського романтизму.  

Дослідник  стверджує органічність засвоєння романтизму вітчизняною  

літературою, обґрунтовуючи тезу, що народність – це головний сенс, 

центральний зміст українського романтизму (Л.Боровиковський, П.Гулак-

Артемовський, М.Костомаров, П.Куліш,О.Корсун, Федір та Орест Євецькі, 

А.Метлинський, О.Навроцький, І.Розкошовенко, І.Срезневський, Т.Шевченко, 

О.Шпигоцький, Я.Щоголів). 

Ю.Бойко-Блохин проектує на українську літературу концепцію 

І.Замотіна (за якою всі ознаки романтизму європейської культури першої 

половини ХІХ ст. як ідейно-естетичної течії можна ―укласти‖ в межах трьох 

головних понять: індивідуалізму, націоналізму та універсалізму), а відтак, - 

доходить цікавих, іноді несподіваних, висновків про своєрідність вітчизняного 

письменства. Зауважуючи подібні риси в українських і західноєвропейських 

романтиків, вчений акцентував увагу на відмінностях, які увиразнюють 

національну специфіку літератур. 

Зокрема вивчення рецепції Байрона українською літературою  у  слов’-

янському літературному контексті (не лише на формальному, а й на змістовому 

рівні) дозволила українському дослідникові не тільки з’ясувати особливості віт-

чизняного байронізму, а й вияскравити своєрідність стильового розвитку націо-

нальної літератури ХІХ – початку ХХ ст. (від романтизму до неромантизму). У 

цьому контексті вчений акцентує увагу на проблемі впливу і як відштовхуванні.  
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Учений обстоює думку про творче переосмислення/трансформацію 

художньо-естетичного досвіду В.Гюго, А.Мюссе, Ф.Шіллера, В.Шекспіра 

(відродженого в дусі німецького романтизму), В.Скотта українськими 

романтиками на власному ґрунті. 

Підхід Ю.Бойка-Блохина до вивчення проблеми стилю вповні 

узгоджується із сучасними уявленнями про широкий діапазон її осмислення: 

від дослідження індивідуального стилю, стилю окремого твору митця слова до 

стилю художніх течій, стилю епох. Учений надавав важливого значення 

врахуванню явища ―багатоcтильності‖  (як окремих письменників, так і 

окремих творів).  Це переконливо засвідчують погляди вченого, зокрема, на 

творчість Т.Шевченка. Констатуючи, що автор ―Кобзаря‖ ―виходив за межі 

певної епохи‖, Ю.Бойко-Блохин обстоював особливу роль поета, 

обґрунтовуючи своєрідність українського романтизму. 

Принципово важливе спостереження вченого над еволюцією  Шевченка 

з цього погляду: досвід західного романтизму цікавив українського поета лише 

у загальних рисах, він пробуджував його творчі сили. Твори численних 

західних романтиків, з якими був добре обізнаний Т.Шевченко, Ю.Бойко-

Блохин потрактовує лише як стимул до оригінальної творчості.  

Зокрема щодо питання універсалізму творчості митця, - дослідник 

особливу увагу звертає на романтичний соціальний універсалізм автора 

―Кобзаря‖, який виявився, за його спостереженням, в його соціально-утопійній 

поезії  (―Подражаніє Ісаії, глава XXXV‖, ―Подражаніє ХІ псалму‖ та інші). У 

цьому контексті вчений зауважує, що європейська поезія ―не знає такого 

гарячого протесту проти кріпацтва, як бачимо у Шевченка‖. 

Вагомого значення, - особливо з огляду на дискусійне питання пошуків 

європейського канону, - набуває концептуальний висновок Ю.Бойка-Блохина, 

який ―знаходить місце та питому вагу‖, за його ж словами, для українського 

поета у  контексті слов’янського романтизму (учений доповнює та поглиблює 

думку французького критика П. де Сен Віктора): Т.Шевченко ―по Міцкєвічеві 

розвинув революційні мотиви романтизму, - надав їм гостроти і політичної 
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цілеспрямованости та став тим самим центральною постаттю слов’янського 

романтизму‖. 

Застосування компаративних стратегій  дозволили  Ю.Бойкові-Блохину 

з’ясувати специфіку розвитку українського романтизму та осмислити його 

значення у європейському контексті. Погляди вченого на проблему стилю, що 

залишаються актуальними й нині (Ґ.Ґачев, А.Балакян, Д.Діма, Д.Дюрішин, 

М.Ласло-Куцюк,  Д.Наливайко, Д.Фоккема, Г.Янашек-Іванічкова), вказують 

перспективи для подальших досліджень. Це потверджує вагому роль 

еміграційного вченого не лише у забезпеченні неперервного розвитку 

української компаративістики як невід’ємного складника літературознавства 

(враховуючи неможливість її повноцінного поступу в підрадянській Україні), а 

й з огляду на важливість ―переформатування‖ світової славістики загалом. 
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