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ПОЗИЦІЯ ІЄРАРХІВ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ – МИТРОПОЛИТІВ 

ПОЛІКАРПА (СІКОРСЬКОГО) ТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ЩОДО 

НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ 
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Дударчук Л. В., 
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м. Луцьк, Україна 

Період 1941–1944 рр. на території України  характеризувався значними 

трансформаціями всіх сфер суспільного життя. Релігійна сфера не була 

винятком.  На початковому етапі окупації німецька адміністрація дала дозвіл на 

діяльність низки релігійних організацій. На території Західної України 

найчисельнішими релігійними деномінаціями були Українська Греко-

Католицька Церква і Українська Автокефальна Православна Церква, очолювана 

митрополитами Андреєм Шептицьким і Полікарпом (Сікорським) відповідно. 

Їх позиція щодо політики німецької влади значною мірою впливала на 

релігійну ситуацію в регіоні. 

Ставлення до політики німецької окупаційної адміністрації у обидвох 

ієрархів не залишалося незмінним упродовж окресленого періоду, а зазнавало 

еволюції. Головною причиною цього була мінливість суспільно-політичної 

ситуації, в якій опинялося українське суспільство. На початковому етапі 

німецької окупації як митрополит Полікарп, так і митрополит Андрей вітали 

прихід в Україну німецького війська, вважаючи його визволителем 

українського народу від комуністичного більшовицького режиму і сподівались, 

що німці сприятимуть подальшій розбудові незалежної української держави. 

Так, А. Шептицький у пастирському листі від 5 липня 1941 р. «До Духовенства 



5 
 

і вірних архідієцезії» писав: «Побідоносну німецьку армію … витаємо з радістю 

і вдячністю за освободження від ворога» [1, с. 2]. Аналогічно і митрополит 

Полікарп не лише на початковому етапі окупації німцями України, а й вже 

значно пізніше, у 1943 р., коли цей режим показав свою антигуманну сутність 

продовжував у відозвах дякувати німецькому війську за звільнення від 

комуністичного режиму [2, арк.1].  

Обидва владики позитивно сприйняли Акт відновлення Української 

держави від 30 червня 1941 р., свідченням чого є їх пастирські послання. Однак, 

позиція Полікарпа (Сікорського) щодо сприяння в цьому процесі німецького 

війська була більш виваженою і стриманою. На відміну від прямих слів 

вдячності на його адресу з боку митрополита Андрея [3, с. 11], в пастирському 

посланні з цієї нагоди Полікарп жодним словом не згадує про значення і роль в 

цьому німців, обмежившись лише схваленням цього акту і закликом до 

подальшої конструктивної співпраці населення українських земель в напрямі 

розбудови відновленої держави [1, с. 2]. Така позиція пояснюється, як 

припускає його  сподвижник і сучасник тих подій І. Власовський тим, що 

митрополит розумів, що Гітлер спричинився до поділу України між СРСР і 

Німеччиною в 1939 р., отже в його плани не входила розбудова незалежної 

України. Не останню роль у цьому відіграла і расистська теорія націонал-

соціалізму, що суперечила оновам християнського вчення, яке сповідував 

владика Полікарп як церковний ієрарх [4, с. 201]. 

Однак, вже з липня 1941 р. ставлення А. Шептицького до німецької влади 

різко змінюється. В листах до райхміністра східних окупованих областей 

Альфреда Розенберга і міністра закордонних справ Німеччини Йоахіма фон 

Ріббентропа він публічно висловив протест проти намагання приєднати 

Галичину до Генеральної губернії наголосивши на необхідності створення 

незалежної української держави [3, с. 14]. 

У 1942 р. постійний терор німецької влади щодо місцевого цивільного 

населення, грабунки і насильство, що чинилися німцями, змусили митрополита 

Андрея кардинально змінити свою позицію до існуючого політичного режиму, 
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виступити з прямою і різкою його критикою і засудженням. Про це він писав у 

листі до папи Пія XII [5, с. 151], а також до кардинала Е. Тіссерана [3, с.30]. Це 

були спроби митрополита, з одного боку, залучити Апостольську столицю до 

вирішення існуючих проблем, адже в той період Ватикан залишався важливим 

геополітичним гравцем на міжнародній арені, а з іншого – привернути увагу 

світової спільноти до ситуації в Україні.  

Натомість позиція митрополита Полікарпа (Сікорського) щодо німецької 

політики в Україні в 1941–1944 рр. носила більш поміркований характер. В усіх 

храмах його єпархії за богослужінням згадували Гітлера як визволителя від 

більшовицького режиму. Також у своєму пасхальному посланні 1942 р. він 

закликав усіх «вознести гарячі молитви до Господа за наших визволителів і за 

цілковиту перемогу славної німецької армії та її великого фюрера» [6, с. 1]. У 

своєму вітальному слові з нагоди Різдва Христового у 1943 р. він молитовно 

бажав, аби Бог «допоміг своєю всемогутньою силою великому фіреру і його 

воїнам в наступному році перемогти безбожний комунізм і його спільників» [7, 

с. 3]. Остання відозва була написана в той час, коли на Волині репресії і 

насильство німецької влади щодо місцевого населення стали перманентним 

явищем.  

Особливість закликів митрополита Полікарпа полягала у використанні 

ряду євангельських сюжетів щодо характеристики як більшовицького, так і  

німецького окупаційного режимів [6, с. 1]. Це дозволяло апелювати не лише до 

національних почуттів значної частини його пастви, а й до почуттів релігійних. 

В такий спосіб відбувалась сакралізація ролі німецької влади у житті українців. 

Враховуючи, що митрополит Полікарп мав значний авторитет серед місцевого 

населення, подібні його заклики, що мали регулярний характер, формували 

позитивний образ  німецької влади. 

Німецька влада використовувала авторитет митрополита Полікарпа в 

своїх цілях. Серед молоді регулярно поширювалися його заклики їхати до 

Німеччини на роботу [2, арк. 1]. Угодовська риторика численних заяв і відозв 

митрополита Полікарпа була зумовлена тим, що він прагнув зміну політичного 
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режиму в 1941 р. використати для створення православної церкви в Україні, що 

мала б автокефальний статус, а без згоди місцевої влади це було зробити 

неможливо. Натомість та церковна структура, яку очолював Андрей 

Шептицький вже існувала і його завданням було забезпечити їй максимально 

сприятливі умови для нормального функціонування в умовах війни, тому він 

міг собі дозволити більш критичні висловлювання на адресу німецької 

адміністраії. 

Дещо різнилася  позиція двох церковних ієрархів щодо «єврейського 

питання». Полікарп (Сікорський) публічно ніколи не засуджував масового 

знищення представників єврейської національності німецькою владою. Для 

нього поняття «єврей», «жид» та «комунізм» і «більшовизм» були тотожні. В 

своїх численних відозвах Полікарп відверто демонстрував свої антисемітські 

погляди. Так, в червні 1942 р. він висловив свою ворожість до «московсько-

жидівського комунізму», а після поразки німецьких військ під Сталінградом 

закликав українців завдати поразки «комуністичній московсько-жидівській 

державі». Дещо згодом він писав про «мстиве й злюче у своїй помсті жидівство, 

що так винищило наш народ за 20 років панування на Великій Україні і почало 

було його нищити на Західній Україні» [8, с. 92]. Однак на Волині, де служив 

владика Полікарп, німецькою владою в той час було винищено тисячі євреїв, 

які не мали жодного стосунку до комуністичної ідеології і Радянського Союзу, 

про що він добре знав. Очевидно, така позиція в цьому питанні була викликана 

тиском на нього з боку німецької влади. 

Позиція Андрея Шептицького в даному питанні була більш виважена і 

твереза. Так, в листі «Про злочин чоловіковбивства» від 5 жовтня 1941 р. він 

засудив позбавлення однією людиною життя іншої як важкий гріх, що 

суперечить шостій Божій заповіді [9, с. 79]. Також в листі до папи Пія XII 

владика відкрито говорив про винищення євреїв, наголошуючи, що до серпня 

1942 р. в Галичині їх було знищено німцями понад 200 тисяч [9, с. 86]. Згодом у 

своєму посланні «Не убий!» Шептицький вкотре засудив гріх убивства, 

наголосивши, що жодні політичні підстави не можуть його виправдати [9, с. 
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87]. Окрім публічного засудження вбивств євреїв в роки німецької окупації, що 

саме по собі було дуже ризикованим, владика Андрей займався їх порятунком 

та переховуванням, за що отримав звання «праведника світу». 

Таким чином, позиція митрополитів Полікарпа (Сікорського) і Андрея 

Шептицького щодо політики німецької влади в 1941–1944 рр. була зумовлена 

необхідністю балансування між їх християнським світоглядом і вимушеним 

декларуванням лояльності до місцевої влади, аби максимально послабити 

втручання німців у справи тих церков, очільниками яких вони були.  
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ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В КРИМУ 1917-1918 РОКІВ 

(до 100-річчя Курултаю) 

 

Лямзіна О.В., 

студентка відділення Правознавства  

Ірпінський державний коледж економіки та права 

м. Ірпінь, Україна 

Івануц М.Г., 

викладач історії  

Ірпінський державний коледж економіки та права 

м. Ірпінь, Україна 

Статус Криму, а саме його державна незалежність, самовизначення 

кримського населення особливо в сучасних умовах, коли всупереч 

міжнародним нормам та законам, не кажучи вже про порушення українських 

Конституції та законодавства, півострів було приєднано до Російської 

Федерації, – можна узагальнено назвати «кримським питанням». Але його 

виникнення своїми коренями уходить на декілька століть вглибину історії. З 

моменту анексії Криму Російською імперією воно було дійсно складним 

практичним питанням суспільного життя, яке потребувало вирішення. Сто 

років тому в історії Криму настав переломний момент, коли був шанс змінити 

траєкторію політичного шляху й отримати абсолютно інший розвиток. З цією 

метою був створений Курултай кримськотатарського народу, але, на жаль, його 

роботі перешкоджала «груба сила більшовиків». Про це на прес-конференції 
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30.11.2017 р. в Укрінформі сказала історик Гульнара Бекірова [1]. Багато чого з 

історії подій 1917-1918 рр. в Криму залишається невідомим або було 

викривлено радянською владою, тому ми вважаємо цю тему актуальною для 

дослідження.  

Проблема самовизначення та державотворча діяльність народів у тому 

числі й кримськотатарського розглядалась у дослідженнях учених А. Іванця, 

Ю. Зінченка, В. Смолія, С. Абуфари, Р. Дурсунова, О. Мережка, А. Озенбашли 

тощо. 

Під кримським питанням у цьому дослідженні нами розуміється комплекс 

проблем, який виник і вирішувався в добу революцій і війн 1917-1920 рр., щодо 

тодішнього становища й майбутнього Кримського півострова і його 

поліетнічного населення. Кримське питання поставало в ці роки перед усіма 

державними утвореннями України, більшовицькою Росією, білими режимами, 

Німецькою та Османською імперіями, до певної міри Польщею [2, с. 41]. Крим 

перебував на перетині політичних та економічних інтересів провідних 

європейських та азійських держав; втім, це не заперечувало одночасного 

існування тут низки незалежних держав та державних утворень, що постійно 

вели між собою боротьбу. 

Традиційно населення всіх імперій (Римської, Візантійської, Османської 

та Російської), яким історично належав Крим, було строкатим. У нетривалі часи 

мирного існування тут уживалися різні етнічні та етноконфесійні громади. 

Етнічні групи в Кримському ханаті мали доволі сприятливі умови для свого 

розвитку: християнські й караїмські святині співіснували із столицею ханату та 

ханським палацом. Тоді не Крим належав Росії, а сама вона була васалом 

Ханату і до 1680 р. платила йому данину. Крим потрапив до сфери життєвих 

інтересів зміцнілої Російської імперії. У царському дворі Крим вважали 

«ключом Российских и Турецких владений». Росія, скориставшись 

внутрішньою боротьбою у ханаті та ослабленням Османської імперії, внаслідок 

низки дипломатичних заходів та воєн другої половини XVII ст. спершу 

посадила на ханський престол свого ставленика, згодом економічно та 
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демографічно знекровила ханат, і врешті в 1783 р. – під приводом зречення 

Шагін Ґерея на користь Катерини II, анексувала півострів. Володарювання 

російських імператорів у Криму тривало до 1917 р. [3]. 

Починаючи з 1880 р. і до революції 1905 р. відбувається процес 

становлення національно-визвольного демократичного руху, тривають пошуки 

і вироблення своєї ідеї. Ця ідея, до речі, народилася в Стамбулі і пов’язана з 

історією младотурецького руху. Младотурки боролися проти монархії і всього, 

що стояло на перешкоді розвитку народу, це було актуально і для кримських 

татар. Під сильним впливом Стамбулу, де значна кількість татарської 

національно-визвольної демократичної боротьби. Одним з пріоритетних 

напрямків у цьому русі було визволення селянської праці і, як необхідна умова, 

освіченість народу. 

Революційні події 1905 р. в Росії майже повністю ігнорувалися 

національно-визвольним демократичним рухом татар. Важливе значення 

1905 р. для історії татарського руху – в поразці націоналістів-сепаратистів, що 

проповідували ідеї дрібнобуржуазного соціалізму для національної інтелігенції.  

З початком першої світової війни у 1914 р. розгортається масована 

антитатарська політика: знову з’являються заклики очистити півострів від 

корінного населення – татар, яке може зрадити Росію і перейти на бік 

Туреччини. Фактично весь народ оголошувався зрадником без будь-яких 

доказів [4]. 

Лютнева революція 1917 р. дала Криму потужний поштовх до розвитку 

революційних процесів. На початку березня 1917 р. за розпорядженням 

Тимчасового уряду комісаром Таврійської губернії був призначений колишній 

голова губернської земської управи Я.Т. Харченко. Втім, в містах півострова 

продовжували діяти думи й управи, в селах – земські установи. Залишалися на 

своїх місцях і більшість колишніх царських чиновників. 

Татарське село побачило в революції перш за все можливість скорішого 

завершення війни. Тоді ж значно активізується татарський національний рух, 

представники якого вважали, що побудувати новий Крим вони зможуть тільки 
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у федеративному союзі з оновленою Росією. Ідеї сепаратизму 

передреволюційних років були відкинуті. При цьому вони були єдині в одному 

– для досягнення поставленої мети необхідно організаційно оформитись. 

Революційні події в лютому-березні 1917 р. дали імпульс до розвитку не 

тільки загальнонаціонального кримськотатарського, а й жіночого руху в Криму. 

В середині квітня 1917 р. в Бахчисараї відбувся жіночий мітинг, на якому 

обрали міський жіночий революційний комітет на чолі з Шефікою 

Гаспринською. На мітингах і в пресі Гаспринська вказувала на дві основні 

причини дискримінації жінок: відсутність права на батьківщину і неточне 

тлумачення ісламу. Рух кримських татарок став частиною загальноросійського 

жіночого руху мусульманок [5]. 

В березні в Сімферополі проходив перший Всекримський 

мусульманський з’їзд під головуванням С. Хаттатова. На з’їзді був обраний 

Мусульманський Тимчасовий Виконавчий Комітет – Мусисполком [6]. 

На порядку денному з’їзду були питання про магометанське духовне 

правління та вакуфну
1

 комісію. З’їзд одностайно висловився за негайне 

оновлення складу духовного правління і вакуфної комісії та за визнання 

вакуфного майна і капіталів власністю кримських татар. 

З’їзд обрав мусульманський виконавчий комітет з 50 чоловік. 

Тимчасовим комісаром духовного правління і таврійським муфтієм був 

обраний Челебі Челєбієв, а комісаром комісії – Д. Сейдамет [7]. 

Челебіджіхан був саме тим лідером, якого так потребував його народ. 

Проголосити себе Муфтієм, уже саме по собі означало, що з’явився лідер, слово 

якого має вагу людини, до якої прислухаються, людини – яка може повести 

інших за собою. Тож уже цей факт сам по собі був доволі значним в історії 

кримських татар. Номан повністю виправдав ці очікування, він справді не 

побоявся взяти на себе відповідальність вести свій народ. 

                                                           
1
 Вакуф – в мусульманському праві майно, передане державою або окремою особою на релігійні або благодійні 

цілі. 
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З’їзд закінчив роботу в березні виборами А. Айвазова та М. Кипчанського 

в бюро мусульманської фракції Державної Думи. Лідери виконкому, 

здебільшого інтелігенти, революційні демократи есерівського типу, в цілому 

поділяли погляди загальноросійської демократії, акцентуючи увагу на 

антифеодальних і просвітницьких завданнях. Комітет ще в квітні 1917 р. 

відмежувався від сепаратистської програми окремих політиків та неухильно 

дотримувався власної політики [8, с. 64-65]. 

В питанні національно-федеративного устрою майбутньої республіки 

Крим комітет підтримала утворена влітку того ж року «Національна партія», 

більш відома як «Милли-Фирка», яка стала ідейним стрижнем 

кримськотатарського руху. 

Утворення Мусульманського комітету одностайно підтримало 

мусульманське населення. До 20 квітня 1917 р. в Сімферополі та інших містах 

Криму були обрані міські виконавчі комітети – всього 44. 

Після затвердження Тимчасовим урядом обраних на березневому з’їзді 

комісарів Ч. Челєбієва і Д. Сейдамета були утворені комісії: у справах з 

вакуфного майна, духовного правління, народної освіти, бюджету і статистики. 

З утворенням цих центральних комісій період первинного організаційного 

оформлення кримськотатарського національного руху можна вважати 

завершеним. Влітку 1917 р. центральним органом комітету стали незалежні 

газети «Миллет» («Нація») та «Голос татар» – які сприяли політичній 

консолідації народу. 

Тоді ж у серпні 1917 р. було підняте питання і про Курултай
2
 (парламент) 

як про вищий орган кримськотатарського національного управління. Право на 

існування цього органу татари обґрунтували, з одного боку, тим, що це 

стардавня громадська інституція, а з іншого – свідомістю татарського народу. 

Крім цього, Мусвиконком на запрошення Центральної ради України 

відправив до Києва делегацію на з’їзд народів, що відбувався у вересні 1917 р. 

На форумі представник делегації заявив: «Пусть знают все, что крымские 

                                                           
2
 Курултай – у Кримському ханаті називався з’їзд беїв і мурз, який обирав хана. 
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татары не позволят никому устанавливать какую-либо гегемонию на Крымском 

полуострове. И на этот раз уже крымские татары не покинут своего края без 

упорной защиты своих прав и добытой свободы… Мы, свободные сыны отныне 

свободного татарского народа, протягиваем вам руку с лозунгом 

демократической федеративной республики для счастливого дружеского 

сожительства в будущем» [9, с. 68]. 

У жовтні 1917 р. в Сімферополі відкрився другий з’їзд 

кримськотатарських громадських організацій, на якому зібралися близько 

двохсот делегатів. «Наші прагнення зводяться до встановлення в Росії 

демократичної федеративної республіки, яка гарантувала б нашу самостійність 

як нації, за винятком питань, зовнішньої та військової політики», – оголосив 

Ч. Челєбієв. До установчих зборів вибрали членів комітету Джафера Сейдамета 

й Амета Озенбашли. Говорячи про друга й однодумця, Челебіджіхан зазначив, 

що для кримських татар Джавер Сейдамет – «світоч, який має осяяти наше 

суспільно-політичне життя променями тих ідей, які він привіз нам з колиски 

громадянськості, вільної Франції…» [10]. 

Челєбієв, розглядаючи питання про Курултай, торкнувшись у промові 

історичного аспекту і значення цього органу, а також можливості його 

скликання, зазначив: «завдання Курултаю визначені: обговорення питання про 

територіальну автономію для Криму і, у випадку його прийняття, видання 

відповідних основних законів» [11, с. 68-69]. До цього формулювання вніс 

пропозиції і А. Озенбаншли, який підкреслив, що Курултай повинен виявити 

своє ставлення до питання про форму правління в країні і до Установчих 

зборів. Через останні обставини з’їзд прийняв рішення скликати Курултай 

напередодні відкриття Установчих зборів. 

Події в Петрограді примусили відкрити Курултай пізніше, коли перед 

керівництвом татарського національного руху повстало ряд завдань, що 

виникли у зв’язку із зайнятою ними позицією щодо кривавих подій у 

Петрограді. А вона була однозначно негативною: «…разыгравшиеся в 

Петербурге кровавые события, – заявив Мусвиконкомом, – парализовав силу 
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существующей власти, открывают путь для анархии и гражданской войны, 

размер и гибельные последствия которой теперь трудно представить» [12, с. 

69]. 

Курултай мав стати найвищим національним органом влади і явочним 

шляхом     надія на всеросійський «центр» уже згасла     вирішити питання про 

автономію Криму. 

Напередодні скликання Курултаю, 4 листопада 1917 р., Мусвиконком 

виступив із зверненням «Про владу в Криму», під гаслом «Крим для кримців». 

Звернення закликало до «недопущения главенства в Крыму какого-либо одного 

народа, недопущения подчинения Крыма какому-либо государству». А лідер 

кримців Номан Челебіджіхан виступив із програмною промовою, в якій 

зазначив: «Наш народ є справедливим. Він дбає не лише про себе. Він приймає 

близько до серця горе інших народів… Він  бажає втілити в дійсність принцип 

справедливого взаємного співіснування з іншими мешканцями Криму. У Криму 

досить багато квітів, різних барв та ароматів. Ці квіти    це надії, що проживають 

у Криму: кримські татари, росіяни, євреї, греки, німці та інші. Завдання 

Курултаю     згуртувати всіх, і зробивши з них один чудовий букет, перетворити 

Крим на справжню культурну Швейцарію. Національний Курултай дбатиме не 

лише про мусульман, а й про інші нації, він запрошує їх до співпраці, і 

рухатиметься в одному темпі з ними. Наша нація є лише ініціатором у цій 

справі. Хочеться вказати тому, хто не знає, на той факт що впродовж усієї 

нашої історії ми виявляємо цілковиту повагу до прав усіх інших націй. Ми й 

надалі будемо рахуватися з правами інших. Курултай втілить у дійсність ідеали 

всіх народів Криму» [13]. 

Вибори до Курултаю відбулися 17 листопада 1917 р. в п’яти виборчих 

округах Криму. За виборчим законом, ухваленим Мусульманським 

виконкомом, право голосу мали чоловіки та жінки, яким на день виборів 

виповнилося 20 років. Було обрано 76 депутатів, із них четверо жінок. 

Засідання Курултаю розпочалися 8 грудня (за старим часом – 26 

листопада)  1917 року о 14 годині у Залі суду («Дівані-Алі») Ханського палацу 
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в Бахчисараї. Головою його був обраний найстарший із народних представників 

– Ажди Алі-ефенді, були сформовані президія та секретаріат, який мав готувати 

офіційні документи кримськотатарською та російською мовами. Роботу 

Курултаю очолювали лідери Мусвиконкому – Н. Челебіджіхан, А. Озенбаншли, 

Д. Сейдамет, А. Айвазов та інші. 13 грудня Курултай проголосив Кримську 

Народну Республіку. Це була перша у світі тюркська республіка. Кримська 

Народна Республіка була сповнена рішучості жити і розвиватися як суверенна 

держава. Але на жаль, вона проіснувала недовго і залишилася тільки в тексті. 

13 грудня ознаменувався схваленням першої в історії Криму Конституції 

(«Кримськотатарські основні закони»). Конституція проголошувала створення 

Кримської Народної (Демократичної) Республіки – на тій підставі, що 

демократичні права і свободи, захист національних і політичних прав 

національних меншин та здійснення Конституції можуть бути забезпечені лише 

у демократичній республіці. Основним законом визнавалося право всіх 

народностей на повне самовизначення, стверджувалося, що «доля того чи 

іншого краю може бути вирішена лише голосом самого народу, який населяє 

цей край, але в жодному випадку не дипломатами». Конституція скасувала 

станові звання і привілеї, що існували в кримськотатарському середовищі та 

проголосила громадянську рівність статей. Але, на жаль, одна з 

найдемократичніших у тогочасному світі Конституція не знайшла застосування 

на практиці. [14, с. 252]. 

14 грудня Курултай затвердив символіку Кримської народної республіки. 

Був затверджений державний прапор Криму – блакитне полотнище із золотою 

гіреївською тамгою в кутку біля древка. Тамга була затверджена в якості 

державного герба Хаджі Гіраєм. З тих пір даний знак є визнаним символом 

ханської влади. Є версія за якою жовтий колір (тамга намальована саме в 

такому кольорі) – це колір золота, який символізує фізичну і духовну чистоту, а 

блакитний – це колір скорботи. Якщо ці кольори зливаються, то дають зелений 

– колір життя і посвячення, безсмертя і істини. Колись тамгу використовували 

для позначення роду на різних прапорах, монетах, ярликах і навіть на будівлях 
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та на могильних каменях. За традицією тамги – знаки мали незмінну і просту 

форму. Деякі з них мали навіть власну назву [15]. 

Після перетворення Курултаю на постійно діючий парламент його 

головою був обраний один із лідерів партії «Милли Фирка»     письменник Асан 

Сабрі Айвазов. А 18 грудня Курултай сформував національний уряд – 

Директорію – у складі п’яти директорів (міністрів) на чолі з Номаном 

Челебіджіханом, який також очолив управління юстиції (директором іноземних 

справ став Джафер Сейдамет, він же очолив управління військовими справами, 

директором у справах релігії – Амет Шюкрі, директором освіти – Амет 

Озенбаншли, директором фінансів і вакуфів – Сеїтджаліль Хаттатов. 

Директорію одразу визнала Центральна Рада, натомість Директорія засудила 

агресію Радянської Росії проти УНР, що розпочалася якраз у ті дні. 

Усе, чим жив тодішній Крим, в очах більшовиків було черговим 

«викликом долі» та своєрідним останнім рубежем, який неодмінно треба 

подолати. Більшовики не могли допустити жодної автономії і не збиралися 

визнавати кримськотатарський уряд.  

Відчуваючи слабкість кримськотатарських позицій, а може й боячись 

кровопролитної боротьби нерівних сил, 4 січня 1918 р. Номан Челебіджихан за 

власним бажанням подає у відставку зі всіх керівних посад. Розуміючи 

серйозність ситуації, Курултай створює «переговорну комісію», яка мала вести 

з більшовиками перемовини про припинення збройної боротьби в Криму. Але 

це крок був сприйнятий як «прояв слабкості», яким без зайвих роздумів 

скористалися більшовики і фактично безперешкодно 14 січня 1918 р. захопили 

владу в Сімферополі. Щоб назавжди поставити крапку у цьому питанні, лідера 

кримських татар Номана Челебіджіхана одразу ж заарештували, а вже 

23 лютого цього ж року розстріляли та викинули його тіло в Чорне море. 

Після захоплення більшовиками та їхніми союзниками усього Криму 

було оголошено про розпуск Курултаю та Ради народних представників.  

Отже, розглядаючи перебіг подій в Криму у 1917-1918 рр. можна 

зазначити, що кримськотатарське населення зробило великий крок в проведенні 
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державотворчих процесів. Конституція Кримської Народної (Демократичної) 

Республіки була однією з найдемократичніших в Європі. Було створено 

вертикаль влади. Але, позиції свої влада закріпити не встигла. Відсутність 

союзників, підтримки з боку інших держав, нерівність сил призвели до поразки. 

Ми згодні з дослідниками, які зазначають, як би відбувся українсько-

кримськотатарський стратегічний союз на базі включення Криму в якості 

Автономної кримськотатарської Республіки, до складу України у липні 1917 р., 

а УЦР вчасно оцінила значення Севастополя як воєнно-морської бази, 

скорегувала свою воєнну політику в цілому, то за певних обставин перебіг 

подій в Центрально-Східній Європі міг би суттєво змінитися [16]. Якби, сто 

років тому, між українцями та кримськими татарами склався стратегічний союз, 

то історія наших народів могла бути зовсім іншою.  
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ПОШУКИ ШЛЯХІВ УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ 

Калин І.А., 

магістрант факультету української  філології та соціальних наук 

Ізмаїльський  державний гуманітарний  університет 

м. Ізмаїл, Україна 

На сучасному етапі в Україні в площині освіти і науки відбуваються 

процеси щодо впровадження стратегії прискореного, інноваційного розвитку, 

щодо забезпечення умов для розвитку, самоствердження й самореалізації 

особистості впродовж життя. Освітня сфера України в умовах інформаційного, 

глобалізованого суспільства актуалізує проблему підвищення якості освіти, 

основним шляхом вирішення якої є активне впровадження в теорію та практику 

педагогічних нововведень. Саме це зумовлює необхідність здійснення 

інноваційної педагогічної діяльності, успішність якої залежить від 

сформованості готовності вчителя до інноваційної діяльності, котра мобілізує 

особистість на створення інновацій, їх освоєння й використання.  

У сучасних дослідженнях науковців висвітлені різні аспекти інноваційної 

викладацької діяльності, як-от: філософські (І. Зязюн, О. Остапчук та ін.), 

психологічні (І. Бех, Т. Гальцева, С. Лубянська та ін.), педагогічні (А. 

Вірковський, І. Дичківська, О. Дубасенюк, О. Козлова, К. Макогон та ін.), 

соціокультурні (І. Гавриш, М. Романенко та ін.), предметно-методичні (О. 

Ковальчук, І. Манькусь, Л. Мельник та ін.).  

Вивченню специфіки впровадження елементів інноваційної діяльності у 

роботу викладача історії присвячені праці К. Баханова [1], Н. Гончарової [2], Н. 

Ігнатенко [3], Л. Козак [4], І. Смільської [5] та ін. Попри наявну наукову 
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літературу, питання щодо виявлення можливостей оптимального здійснення 

інноваційної педагогічної діяльності в площині історичної науки залишається 

недостатньо вивченим.  

Інноваційна педагогічна діяльність є одним із видів продуктивної 

діяльності. Серед її обов’язкових компонентів особливу роль відіграє творчість. 

Сучасні науково-педагогічні дослідження та досвід педагогів-практиків 

переконують у необхідності творчого елементу в педагогічній діяльності. 

Інноваційні процеси, інноваційна педагогічна діяльність без нього просто 

неможливі. Специфіка педагогічної творчості полягає в тому, що її об’єктом і 

результатом є творення особистості. Іншими словами, педагогічний процес є 

спільною творчістю (співтворчістю) викладача й вихованця в ситуації 

педагогічної взаємодії, у процесі якої відбувається педагогічне перетворення 

людини. Значущим чинником інноваційної діяльності, безперечно, є 

педагогічний експеримент, за допомогою якого можна збагатитися новими 

знаннями про навчально-виховний процес.  

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що викладач усвідомлює 

практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на 

професійному, а й на особистісному рівні. Однак, науковці відзначають, що 

включення педагога в інноваційний процес нерідко відбувається спонтанно, без 

урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної 

діяльності. Певна кількість проблем, що постають перед викладачами, котрі 

працюють в інноваційному режимі, пов’язані також із низькою інноваційною 

компетентністю.  

І. Дичківська виокремлює наступні групи творчих вчителів, котрі 

впроваджують інноваційну педагогічну діяльність: 1) вчителі-винахідники, які 

приходять до нового в результаті власних пошуків; 2) вчителі-модернізатори, 

які вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем 

задля позитивного результату; 3) вчителі-професіонали, які швидко 

сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та 

методи [6, с.329]. 
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Створення інноваційного середовища в закладах середньої та вищої 

освіти – це складний процес. Він насамперед вимагає: 1) загального розуміння 

необхідності введення інновації в навчально-виховний процес (від директора 

школи до учня); 2) відповідального ставлення до професійного фахового рівня 

вчителів закладу (їх фахова освіта, стан з підвищенням кваліфікації, діяльність 

методичних рад тощо); 3) створення відповідної матеріально-технічної бази;  4) 

залучення науковців – викладачів вищих навчальних закладів, інститутів 

післядипломної педагогічної освіти тощо [7, с.46]. О. Новак визначає поняття 

«інноваційна школа» як освітній заклад, створений на основі системних 

нововведень (у меті, змісті освіти, технологіях, організації навчально-виховного 

процесу і, природно, на основі нової системи управління). У сучасному 

освітньому просторі України відомі такі інноваційні заклади: школа розвитку 

(м. Донецьк), школа розуміння (м. Біла Церква), школа віри (м. Київ), школа 

ментальності (м. Дніпропетровськ) та ін. Найбільш поширеними різновидами 

інноваційних шкіл є авторські, альтернативні та експериментальні школи [8, 

с.83]. 

Фахівці зазначають, що основу інноваційного навчання історії складає 

досвід, знання, взяті з життя суспільства. Інноваційні підходи до навчання 

історії в загальноосвітній школі поділяються на два основних типи, які 

відповідають репродуктивній і проблемній орієнтації освітнього процесу. По-

перше, це інновації-модернізації, що модернізують навчальний процес, 

спрямований на досягнення гарантованих результатів у рамках його 

традиційної репродуктивної орієнтації. В даному контексті основним є 

технологічний підхід до навчання історії, спрямований на повідомлення учням 

знань і формування способів дії за зразком, орієнтований на високоефективне 

репродуктивне навчання. По-друге, це інновації-трансформації, що 

перетворюють традиційний навчальний процес історії, спрямовують на 

забезпечення його дослідницького характеру, організацію пошукової 

навчально-пізнавальної діяльності. Відповідний пошуковий підхід до навчання 

спрямований на формування в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань, 
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їхнього застосування в нових умовах, формування досвіду творчої діяльності в 

поєднанні з виробленням ціннісних орієнтацій [9, с.374]. 

О. Овакімян зауважує, що більшість викладачів закладів вищої освіти 

вважають інновації необхідним елементом розвитку сучасної системи 

гуманітарної освіти. При цьому, найбільша потреба існує сьогодні в інноваціях-

трансформаціях та інноваціях-модернізаціях (згадані вище); змістовних 

інноваціях (поява нових дисциплін та наповнення вже існуючих курсів новим 

змістом); методичних інноваціях (поява нових методичних методів) [10].   

На перший план в інноваційному навчанні, як зазначає Н. Гончарова, 

висувається вироблення в учнів і студентів певних навичок наукового 

сприйняття історії, а саме: 1) розвивати розуміння того, як минуле раніше було 

представлено та інтерпретовано; 2) збирати та аналізувати матеріали, що 

надходять з різних джерел, критично використовувати ці матеріали в кожному 

історичному контексті (пам’ятаючи ключові ознаки і характеристики періоду 

розвитку суспільства або ситуації, що розглядається); 3) обирати з-поміж різних 

версій або тлумачень минулого кілька точок зору і давати їм оцінку; 4) 

відрізняти факт від вимислу, викривати упередженість, необ’єктивність, 

стереотипність, шаблонність; 5) робити незалежні та виважені оцінки, досягати 

справедливих і збалансованих рішень на підставі аналізу доступних фактів та 

вивчення широкого кола можливостей; 6) розуміти, що ті чи інші історичні 

висновки можна знову оцінювати у світлі нових або заново переглянутих 

фактів [2, с.160]. 

При реалізації інноваційної педагогічної діяльності саме у викладанні 

історії у вищій школі Н. Гончарова пропонує застосовувати: метод 

індивідуалізації навчання, метод «навчання-співпраця», прийоми 

взаємонавчання, метод групових дискусій, діалогову технологію, проектну 

технологію, опорну методику, ділові та симуляційні ігри, кейс-метод, 

презентаційні методики. Практикуються також такі прийоми, як складання 

логічних схем, об’єднання лекційних та семінарських занять, написання есе на 

історичну тематику, робота з ребусами та кросвордами. Однак, подальшого 
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розвитку потребують такі форми роботи з аудиторією, як прес-конференції, 

рецензування статей, аналітичні огляди літератури тощо [11, с.139-140]. 

Отже, інноваційна діяльність є органічною складовою сучасного 

навчально-виховного процесу. Впровадження інновацій у педагогічну 

діяльність сприятиме новому змістовому наповненню роботи кожного 

викладача, прояву його особистих здібностей. Завдяки інноваційній діяльності 

викладачі формують власний індивідуальний стиль, створюють умови для 

формування дослідницької та комунікативної компетентностей, вдосконаленню 

професійно значущих умінь. 

Готовність викладача до інноваційної діяльності є інтегральною 

характеристикою, яка включає усвідомлення цінності інноваційної діяльності, 

знання методології, теорії та практики педагогічної інноватики, визначення 

оптимальних способів інноваційної педагогічної діяльності, оцінку власних 

можливостей в їх співвідношенні з наступними труднощами, пов’язаними з 

введенням педагогічних інновацій і необхідністю досягнення високих 

результатів професійної діяльності. 
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ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО» 

 

Мороз Н.О.,  

Здобувачка кафедри історії  та політичної  теорії  

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

м.Дніпро, Україна 

Громадянське суспільство це результат історичного розвитку людства. 

Поняття «громадянське суспільство» перш ніж отримати своє сучасне значення, 

пройшло тривалий і складний шлях еволюції.  

З кожним історичним періодом воно змінювалось набуваючи нових рис, 

тим самим змінюючи свій зміст на протилежний. Якщо в ранніх концепціях (з 

античності до XVIII ст.) громадянське суспільство ототожнювалось з державою 

[1, с.378; 2], то в кінці  XVIII – ХІХ ст. науковці почали розрізняти ці поняття 

[3, с.19-20; 4, с.74 ]. Зміст громадянського суспільства позначав неполітичну 

частину суспільства, всі структури та інститути, за виключенням владних і 

державних.  

На ХХ-ХХІ століття відзначилися в історії людства найбільш повним і 

всебічним закріпленням прав та свобод людини і громадянина. Які держава 

визначила за найвищу соціальну цінність. Принцип рівності громадян від 

народження став основою функціонування держави нового типу. Хоча, мають 

місце тенденції щодо ігнорування або перебільшення тих чи інших прав і 

свобод, вони проявляються в тоталітарних чи авторитарних країнах. Соціальне 

становище громадян вже не визначається правовими нормами, а залежать від 

самої людини, від її роду занять, інтелектуальних та інших здібностей. Сучасне 

суспільство відзначилось зростанням ролі інформації та збільшенням частки 

інформаційних комунікацій в житті суспільства. Це привело до створенням 
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глобального економічного та інформаційного простору, який сприяє 

ефективній взаємодії між людьми.  

Поява на мапі світу, після Другої світової війни, індустріально 

розвинених країн  та крах тоталітарних режимів і військових диктатур в 

останній чверті ХХ століття спричинили небувалий інтерес до проблеми 

громадянського суспільства. Розширилась сфера використання поняття 

«громадянського суспільства», різноманітними стали його інтерпретації. 

Для громадянського суспільства ХХ ст., характерними є пріоритет 

приватної власності і приватновласницьких інтересів, наявність середнього 

класу, велика кількість суспільно-політичних організацій, що виражають 

інтереси різних соціальних прошарків [5, 6]. 

Суспільно-політична думка України почала розвиватись дещо пізніше 

західноєвропейської.  Українські мислителі привнесли немало власних 

оригінальних ідей, в яких знайшли своє вираження  складна соціальна, 

політична ситуація того часу і потреби історичного розвитку країни. На 

сучасному етапі розвитку ідеї громадянського суспільства в Україні, це поняття 

зазнало значної еволюції від концепції «соціалістичного громадянського 

суспільства». 

Сучасне тлумачення громадянського суспільства виходить з того, що 

будь-яке суспільство складається з двох частин: держави, яка включає всю 

сукупність органів влади, і громадянське суспільство з сукупністю індивідів, 

груп та об’єднань. При цьому мова йде про відносно автономне 

самоорганізоване й саморегульоване суспільство, в якому громадяни 

добровільно об’єднуються  на основі спільних інтересів,  захищають свої права 

перед структурами державної влади. 

Отже, громадянське суспільство – це явище, яке знаходиться в 

постійному суперечливому зв’язку з державою. Під сучасним громадянським 

суспільством ми розуміємо сукупність відносин між громадянами, які 

забезпечують реалізацію їх самодіяльності і самоорганізації в економічних, 

соціальних, соціокультурних, політичних та інших сферах життєдіяльності. 
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Основа розвитку громадянського суспільства - свобода громадян та їх 

об’єднань від держави у виборі пріоритетів, переваг і форм діяльності, 

відповідальність за зроблений вибір і його результати. Визначаючи структурні 

елементи громадянського суспільства, до них можна віднести такі соціальні 

інститути, як громадянські організації, органи місцевого самоврядування та 

самоорганізації населення, незалежні засоби масової інформації, релігійні 

об’єднання, церкву і політичні партії та рухи. Тому, громадянське суспільство 

набуває вигляду сукупності суспільних відносин (економічних, соціальних, 

політичних, духовних), формальних, а також, неформальних структур, які 

задовольняють спектр потреб та інтересів індивідів або їхніх груп, адекватних 

осягненому рівневі суспільного розвитку. 
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Історичні науки 

 

АНАЛІЗ КОНСТИТУЦІЇ КРИМСЬКОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1917 

Р. 

Куракіна Олена Віталіївна 

Викладач Ірпінського державного 

коледжу економіки та права 

м. Ірпінь, Київська обл. 

Павлишин Юлія Петрівна 

Студентка Ірпінського державного 

коледжу економіки та права 

м. Ірпінь, Київська обл. 

 

Кримський півострів має довгу і різноманітну історію. Він був об’єктом 

зазіхання багатьох імперій – давніх і нових. Історичні долі України і Криму 

перепліталися впродовж багатьох століть. Християнство прийшло з Візантії на 

українську землю через Крим. Мільйони наших предків потрапляли в Крим як 

невільники і звідси їх продавали в далекі краї. У ХVІІІ ст. Крим і Південна 

Україна стали частиною Російської імперії. В 1917 р., коли Центральна Рада 

почала визначати кордони своєї держави. Користуючись найбільш логічним і 

переконливим аргументом, переважанням на даній території українського 

населення, вона не включила Кримський півострів до складу УНР. Проте уряд 

гетьмана П. Скоропадського, який успадкував від Центральної Ради вже 

сформовану державу, пред’явив свої претензії на Крим, виходячи з критеріїв 

економічної доцільності. Цим же критерієм керувався М. Хрущов, коли 

ініціював приєднання Кримської області до складу УРСР в 1954 р. 
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В травні – червні 1944 р. кримськотатарське населення було примусово 

депортоване сталінським режимом. Лише з початком перебудови почався 

процес повернення корінного народу на свою Батьківщину, що є актом високої 

історичної справедливості. Разом з цим репатріація супроводжується великими 

ускладненнями економічного і політичного спрямування. Однією з таких 

проблем є намагання кримськотатарських організацій надати кримській 

автономії національного характеру. Наприклад, у травні 2005 р. голова 

Меджлісу М. Джемільов звернувся до Президента України В. Ющенка з 

декларацією про «відтворення кримськотатарської автономії у складі України». 

Впродовж усієї історії кримські татари намагалися створити власну 

державу, але остаточної свободи так і не домоглися. Проголошувалися 

різноманітні закони й акти в яких спостерігались спроби затвердити автономію 

Криму. Одним із таких документів була кримськотатарська Конституція 1917 

р., дослідження якої – мета нашого дослідження. Але без опрацювання 

величезного фактичного матеріалу і результатів інших досліджень, неможливо 

мати повну інформацію про стан подій, що відбувалися на півострові протягом 

1917-1921 рр. В сучасних реаліях необхідно, крім цього, застосувати якісно 

новий концептуальний підхід до проблеми із опрацюванням нових даних та 

сучасних поглядів науковців та публіцистів.. В цьому і полягає актуальність 

нашого дослідження. 

Огляд джерел показує, що авторами праць з даної тематики, що побачили 

світ в 1917-1921 рр., як правило, виступали не професійні науковці, а 

публіцисти, партійні діячі, журналісти. Незважаючи на певну політичну 

заангажованість та свідоме перебільшення ролі більшовицької партії, в цих 

працях зберігалося багато вірного й фактичного матеріалу. Серед газетно-

журнальних публікацій, в яких порушувалися проблеми, котрі ми розглядаємо, 

необхідно назвати праці А. Крічинського, М. Бунегіна, П. Нікольського, 

М. Рейхеля, А. Бочагова. Протягом 50-60-х років вийшло в світ чотири випуски 

праці «Нариси з історії Криму», котрі розповідали про історію Криму до 

середини 60-х рр. ХХ ст. Перші два випуски були написані самим 
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П.Н. Надінським [1], а третій і четвертий після його смерті створювалися 

великим авторським колективом, переважно істориками партії й партійними 

працівниками. Події революції та громадянської війни розглядалися саме у 

другому випуску цієї праці, у якому П. Надінський, вперше дає змістовну 

оцінку революційним подіям і громадянській війні в Криму. Автором 

опрацьований колосальний матеріал, взятий з архівів, місцевої періодики й 

мемуарів сучасників. Серед інших досліджень, ми можемо виділити праці 

В. Чірки, Д. Чугаєва, Г. Шевчука, А.С. Сьомина і А.А. Горчакова, 

М. Гречанюка, Я. Шарапова, В. Васюкова, В. Яцунського, В. Кулічанової 

«Большевики Крыма в период подготовки вооружѐнного восстания», 

А. Литвинової «Крым. Год 1917-й. (40 лет назад)», М. Хмелініна, С. Гілілова, 

Л.І. Волошінова «Октябрь в Крыму и Северной Таврии», С. Якубовської тощо. 

Чотири основні політичні течії (російська, українська, кримськотатарська 

і більшовицька) визначали напрямок політичного протистояння в Криму 

1917 р. У липні 1917 р. виникла політична партія Міллі Фірка, яка проголосила 

основним пунктом своєї програми утворення незалежної кримськотатарської 

держави. Ідея проведення Курултаю – національних Установчих зборів, 

виникла наприкінці липня 1917 р. після провалу переговорів Тимчасового 

Кримсько-мусульманського виконавчого комітету (Мусвиконкому) із 

Тимчасовим урядом щодо утворення на півострові кримськотатарських 

військових частин.  

Підготовчі питання, що стосувалися майбутнього скликання Курултаю, 

розглядалися на другому з’їзді татарських делегатів, який відбувся 1-2 жовтня 

1917 р. Організаторами й керівниками з’їзду були Ч. Челебієв, Д. Сейдамет, 

А. Озенбашли та інші кримськотатарські лідери. У своїх доповідях вони 

обґрунтували необхідність перетворення Росії на федерацію республік та 

областей, автономії Криму, створення кримськотатарського парламенту. 

Челебієв і Озенбашли сформулювали основні завдання національного 

парламенту: ухвалення законів для кримських татар і участь у реалізації ідеї 

територіальної автономії Криму. З’їзд схвалив цю програму й обрав комісію 
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для скликання Курултаю на чолі із Ч. Челебієвим, А. Озенбашли й 

Д. Сейдаметом. Більшістю голосів делегатами були обрані Д. Сейдамет, 

А. Озенбашли, А. Айвазов, А. Бададинський, С. Хаттатов. 

Мета скликання Курултаю, на думку Ч. Челебієва, полягала у визначенні 

із питанням про територіальну автономію для Криму і, у випадку його ухвали, 

виданням відповідних основних законів. Свою пропозицію щодо цього 

формулювання вніс А. Озенбашли, який підкреслив, що Курултай повинен 

висловити власне ставлення до питання про форму правління в країні і до 

Установчих зборів. Враховуючи цю пропозицію, з’їзд прийняв рішення 

скликати Курултай напередодні відкриття Всеросійських Установчих зборів – 

24 листопада 1917 р. [2]. 

Проте, жовтневі події в Петрограді змусили розпочати роботу Курултаю 

пізніше. Ставлення лідерів кримськотатарського народу до них було різко 

негативним. «Разыгравшиеся в Петербурге кровавые события, – заявив 

Мусвиконком, – парализовав силу существующей власти, открывают путь для 

анархии и гражданской войны, размер и гибельные последствия которой теперь 

трудно представить». «В нинішній час держави немає, законів немає, ладу 

немає … в державі порушені мир та спокій. Порядок вирваний з коренем, 

кожен чинить так, як уміє …», – зауважив з цього приводу А. Айвазов [2]. 

4 листопада 1917 р. Мусвиконком виступив з відозвою «Про владу в 

Криму». Він заявив про свою ініціативу створення на півострові автономної 

влади «без гегемонії якоїсь народності над іншою», під гаслом «Крим – для 

кримців». Відозва також закликала до «недопущения главенства в Крыму 

какого-либо одного народа, недопущения подчинения Крыма какому-либо 

государству» [3]. Таким чином, гасло, що стало показником позиції 

Мусвиконкому і невдовзі міцно укорінилося в свідомості татарського народу, 

націлювало вже не стільки на федерацію, скільки на вирішення кримських 

проблем самими кримчанами. Лідери кримськотатарського руху, як про це 

свідчила зроблена невдовзі заява Д. Сейдамета, не прагнули татаризації Криму, 

а лише виступали проти верховенства будь-якої іншої національності. «Голос 
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татар, – наголошував Д. Сейдамет, – еще не есть голос всего Крыма. Для этого 

необходимо общекрымское учредительное собрание, в котором должны 

принять участие все народности, населяющие Крым» [4]. 

26 листопада 1917 р. в залі Баб-і-Діван/Діван-і-Алі (зал суду) палацу-

музею в Бахчисараї відкрився Курултай, який почав роботу як Установчі збори 

кримськотатарського народу і продовжив її як постійно діючий  орган – 

мусульманський парламент. Очевидець описує: « Бахчисарай був прикрашений 

численними червоними і блакитними прапорами. На ханському палаці був 

вивішений національний блакитний прапор. В Бахчисараї прибуло понад 10 

тисяч татар і татарок з різних районів. По головній вулиці і при палаці … 

влаштували парад депутатів (членів) Курултая» [5, с. 33]. 

Курултай засідав, з перервами 18 днів. «Бурхливість і пристрасність 

даного засідання Курултаю доходило до того, що здавалося: ось-ось всі 

розійдуться по домівках, залишивши без певного рішення подальшу долю 

народу» [6]. В останній день роботи, 13 грудня 1917 р., Курултай проголосив 

Кримську Демократичну Республіку, затвердив її Конституцію 

(Кримськотатарські основні закони), обрав керівництво Курултая (члени 

президії – А.С. Айвазов, А.Х. Хильми, Дж. Аблаев, секретарі – С.О. Таракчи і 

А.А. Боданинский) і, сорока голосами проти двадцяти, Рада директорів 

(Директорію) – Національний уряд (голова і директор юстиції Ч. Челебієв, 

директор зовнішніх і військових справ – Дж.  Сейдамет, директор фінансів і 

вакуфів – С-Дж. Хаттатов; директор з справ релігії – Амет Шукри; директор 

народної просвіти – Ибраим Озен-башлы), а також звернувся до населення 

Криму з «Оголошенням Кримськотатарського національного уряду». Його 

основний зміст: «Кримськотатарський національний уряд піклується про щастя 

і спасіння не одного тільки татарського народу; він вважає священним свій 

обов’язок захищати особисту, майнову безпеку і честь всіх своїх кримських  

співвітчизників і захист високих гасел великої революції… 

Відтепер, високими і святими почуттями братства і громадянства, не 

зупиняючись ні перед якими жертвами, кримські татари спільно з 
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революційною демократією будуть прагнути до недопущення всеруйнуючої дії 

анархії, вже насувається і на Крим і не щадить на своєму шляху ні пам’ятників 

старовини, ні пам’ятників мистецтва, ні храмів науки і культури. 

Кримськотатарський національний уряд категорично і неухильно вирішив 

підтримувати порядок і спокій на півострові; він вирішило покласти край 

пануючим в краї голоду, фінансовій розрусі і всіляким захопленням» [7]. 

20 грудня 1917 р. текст Конституції Кримської республіки 

(«Кримськотатарські Основні Закони») опублікувала газета «Голос татар». 

Згідно ст. 1 Основних Законів «Курултай визнає за всіма народностями 

право на повне самовизначення» [8]. Виходячи з того, що закони, які 

регулюють життя кожного народу, в тому числі й вирішення національних 

проблем, гарантуються насамперед національним самоврядуванням. Далі 

згадувався національний парламент – Меджлис-и Мебусан (збори депутатів), 

що обирається «чоловічим і жіночим населенням на основі загального, рівного, 

прямого і таємного права» (Ст. 2), що скликається через кожні три роки (Ст. 3), 

в чому явно просліджувався досвід Туреччини і Ірану. У примітці даний 

Курултай в умовах того тривожного часу оголошував себе парламентом на 

один рік. В іншій примітці зазначалося, що один депутат парламенту обирався 

від кожних 5-7 тисяч душ татарського населення. Гарантувалося 

недоторканність депутатів парламенту, звільнення їх від військової повинності 

(Ст. 5). Повноваження парламенту визначала Ст. 6, згідно з якою він 

«зобов'язаний виробляти закони для татар» з питань народної освіти, релігії, 

юридичним, військовим, фінансовим, політичним «і в разі потреби торгово-

промисловим і землеробства». Визнавалася самостійність законодавчих, 

виконавчих органів і суду (Ст. 7). Ст. 8 регулює діяльність національного уряду 

– Директорії. Уряд, склад якого, згідно з Конституцією, затверджується 

Курултаєм, складається з шести підрозділів – дирекції народної освіти, дирекції 

у справах релігії, дирекції фінансів і вакуфов, дирекції юстиції, дирекції із 

зовнішніх справ та дирекції голови уряду. 
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Конституція «з метою забезпечення витрат національного управління» 

давала право парламенту вводити національні податки. Серед інших важливих 

моментів слід відзначити скасування муфтіяту (Ст. 8, пункт Г) і передачі його 

функцій дирекціям юстиції та релігії. Тут слід мати на увазі, що в період 

Російської імперії муфтіят (Таврійське магометанське духовне правління) був 

головним суспільним інститутом мусульманського населення Криму. 

Призначення муфтія, як і вся робота цього органу, щільно контролювалася 

царською владою. У наступних статтях йшлося про дирекції, визначалися їх 

повноваження, порядок призначення директорів. Голова ради директорів 

обирався з числа депутатів простою більшістю національного парламенту, 

якому доручалося формування національного уряду (Ст. 10).  

Затверджена Курултаєм Конституція містила в собі певні суперечності. У 

Ст. 12 цієї Конституції, між іншим, зазначалося: «Вважаючи, що питання щодо 

форми управління в краї може бути вирішене тільки крайовими Установчими 

зборами, скликаними на основі загального, рівного, прямого та таємного 

виборчого права. Тому Курултай доручає парламенту в найкоротший термін 

здійснити заходи для скликання кримських Установчих зборів». Воно повинно 

було вирішити також «фінансові, політичні і земельні» питання (Ст. 13). Ст. 15 

свідчила, що «доля того чи іншого краю може бути вирішена тільки голосом 

самого народу, населяючого цей край, але ні в якому разі не дипломатами», і 

передбачала участь у всіх конференціях «Представників зацікавлених країн і 

народностей» [9]. З одного боку, вона явно обмежує повноваження 

національного парламенту і уряду управлінням кримськотатарським 

населенням, надаючи вирішення питання про майбутнє півострова кримському 

Установчих зборів. З іншого боку, недвозначно говориться про те, що 

кримськотатарське уряд буде підтримувати порядок і спокій на півострові. 

«Піклуватися про щастя і спасіння не одного тільки татарського народу; воно 

вважає священною своїм обов'язком захист особистої, майнової безпеки і честі 

всіх своїх кримських співвітчизників », – наголошується в документі [15]. 

Практично в самому кінці Конституції Курултай заявляє про те, що «визнає і 
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оголошує Кримську Демократичну Республіку». Незрозумілим з тексту 

Основних Законів залишається питання про те, чи буде це незалежна держава 

або ж частина нової федеративної Росії. Це помітили сучасники подій, але 

зрозумілого роз’яснення Курултай так і не надав. Про автономію у складі 

Російської Федерації Конституція не згадувала.  

Ст. 17 скасувала титули і станові звання, що існували в 

кримськотатарському середовищі. Важливим моментом, красномовно 

характеризуючи демократичний характер Основних законів, є те, що вони 

проголосили рівність жінок і чоловіків. Як було відзначено вище, Ст. 2 

Конституції закріпила за жінками виборче право нарівні з чоловіками. До 

1917 р. це було характерно для невеликого числа країн світу. 

При всій неповноті і протиріччях Конституція, прийнята Курултаєм, 

носила безперечно демократичний характер. Як відверто заявив в інтерв’ю 

константинопольської газети «Ихдам» А.С. Айвазов: «Наша … мета була, 

приймаючи всі заходи, затвердити самостійність Криму і, таким чином, дати 

корінному населенню панівне становище. Такі фігури, як Сейдамет, Айвазов, 

Челебиев бачили в Основних Законах одну із «станцій» на шляху татарської 

етнократії в Криму» [12]. Таким чином, кримські татари першими серед 

мусульман світу стали на шлях побудови модерного суспільства у його 

націонал-демократичній формі. 

Досліджуючи цей період, стає зрозуміло, що на позицію Курултаю 

впливав ряд різних факторів. Велике значення мав демографічний баланс, що 

склався на той час в Криму. В результаті кількох хвиль еміграції кримські 

татари перестали бути більшістю в Криму. За даними загального перепису 

населення Російської імперії 1897 року, кримські татари становили 35,6% 

населення півострова. На частку росіян доводилося 33,1%, українців 11,8%, 

німців 5,8%, євреїв 4,4%, греків 3,1%, вірмен 1,5%. болгар 1,3%. І це без 

північних континентальних повітів Таврійської губернії – Дніпровського, 

Мелітопольського, Бердянського, звідки ногайські населення емігрувало до 

Туреччини практично повністю після Кримської війни. Лідери Курултаю 



37 
 

погодилися на перехід континентальних територій до України в обмін на 

підтримку Центральної Ради Необхідно було виробляти такий проект спільного 

майбутнього, який би враховував інтереси всіх народів, що населяли півострів, 

що знайшло своє відображення в Конституції. Прикладом того, як повинно 

бути влаштовано поліетнічне суспільство для кримськотатарських лідерів того 

часу, була Швейцарія, де в рамках однієї держави уживається представники 

чотирьох народів. 

Залишається незрозумілим те, чи була «Кримська Народна Республіка» 

кримськотатарською державою, і чи не суперечило її проголошення самим 

«Основним Законам». Відповідно до концепції Челебіджіхана про «Кримську 

Швейцарію», яка не була викладена в офіційних документах, але пронизувала 

всі його листи та виступи, кожна з великих національних груп на півострові 

мала набути повного внутрішнього суверенітету, а от «зовнішній» статус 

Криму: звичайна губернія, автономія, суб'єкт федерації, незалежна держава – 

слід було спільно визначити на загальнокримських Установчих зборах. Тому, 

проголошена Кримська Народна Республіка (КНР), всупереч подібності її назви 

до УНР, аж ніяк не була класичною територіальною державою, поширеною на 

весь півострів чи його окрему частину – це була форма «національно-

політичної організації» кримських татар напередодні скликання Установчих 

зборів, запланованих на лютий 1918 р. З цієї точки зору усуваються всі уявні 

протиріччя «Основних законів», та й, зрештою, так КНР розуміли і самі 

учасники подій. Як прямо писав Айвазов А.С., Курултай «випрацював і ухвалив 

Конституцію про культурно-національну автономію татар, оголосив себе 

національним парламентом 1-го скликання й вибрав з-поміж себе Кримську 

національну директорію» [10]. 

Незважаючи на протиріччя по цілому ряду моментів, цей документ 

несподівано був високо оцінений Д.С. Пасмаником, лідером кримських кадетів, 

політичних супротивників кримськотатарського національного руху, в газеті 

«Ялтинський голос» 4 (17) січня 1918 р., «що століттями гноблені татари дали 

чудовий урок державній мудрості російським громадянам, єдиним носіям 
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російської державності», а «Кримськотатарські Основні Закони мають 

головною метою оздоровлення Криму на благо все про кримського 

населення» [11]. Втім, в умовах розпочатої на півострові громадянської війни 

багато положень цього документа не були здійснені. Залишилася лише в тексті 

Конституції Кримська Демократична (Народна) Республіка. 

Пізніше, в еміграції, Дж. Сейдамет оцінить курултайську Конституцію 

наступним чином: «При вивченні Конституції кримських тюрків можна 

помітити, що в ній переважає ідея тюркської держави, а не ідея французької 

незалежності чи російського розмаху. В нашій Конституції ідея справжньої 

демократії простежується набагато більше, ніж ідея соціальної революції і 

свободи. В цьому історичному документі досить в ясній формі проявилася 

здатність всіх тюрків до справжньої державності » [13]. 

Але цього підґрунтя не помітили кримські демократи, доброзичливо 

оцінюючи курултайську Конституцію. На засіданні Кримського комітету 

РСДРП 19 грудня 1917 р. звучали такі слова: «Ставати у войовничу позу нам, 

соціал-демократам не до лиця. Більшість народів прагнуть до децентралізації. 

Це всі дрібнобуржуазні за складом народності, і саме рух, звичайно, не 

пролетарське, а дрібнобуржуазне, але воно має здорові коріння. Татари стали на 

здорову, загальнодемократичну точку зору, вони не прагнуть до переваги 

татарської народності. Звісно, оголошення автономного національного уряду, 

оприлюднена на днях, політична безглуздість. Не потрібно забувати, що татар 

сколихнула більшовицька анархія. Місцевий патріотизм штовхає татар 

оберегти Крим від анархії, звідси прагнення захопити військову силу. … 

Сейдаметов … налаштований ідеалістично, він щира людина. Необхідна умова 

з татарами. І в постанові було сказано що, у разі виникнення необхідності 

протидії захватним прагненням, то тільки ідейні парламентські форми протидії 

допустимі» [14]. 

Курултай спирався на підтримку військових частин, в яких більшість 

складали кримські татари. Це надавало національному парламенту впевненість 

в своїх силах. В 1930 р. один з головних супротивників Курултаю, лідер 
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кримських більшовиків Ю.П. Гавен відзначав енергійну роботу по формуванню 

власних збройних сил, що проводилася кримськотатарської Директорією: 

«Знаючи, що при становищі питання про владу може бути вирішене тільки 

силою зброї, Кримський уряд (уряд Курултаю) приступає енергійно до 

організації збройних сил». Разом з тим слід зауважити, що діяльність 

військових формувань Курултаю була спрямована тільки проти узурпованої 

влади більшовиків.  

На жаль, на початку 1918 р. демократичним силам в Криму не вдалося 

згуртуватися, наступала більшовицька диктатура. Союз Курултаю з Радою 

народних представників, що складався з російських партій (есерів, меншовиків 

та ін.) не приніс належних результатів. «Цей блок вже з самого початку свого 

утворення розхитує гострими внутрішніми суперечностями», – із задоволенням 

писав Ю.П. Гавен. У січні 1918-го загони ескадронців виявилися практично 

один на один з силами більшовиків, що зуміли перетягнути на свою сторону 

значну частину сил Чорноморського флоту. Військова поразка призвело до 

того, що Кримська Демократична Республіка так і залишилася існувати на 

папері.  

Отже, в прийнятій Курултаєм Конституції ми бачимо як негативну так і 

позитивну сторону. З одного боку, закони гарантували свободу особистості, 

вибору місця проживання, свободу слова, совісті, спілок, друку, зборів, 

страйків, а також права національних меншин, запроваджували рівноправність 

людей і рівноправність жінок і чоловіків та ліквідовували становий поділ, 

пільги й привілеї. Але Конституція не затвердила статус демократичної, 

парламентської, незалежної держави, яку прагнули створити лідери кримських 

татар. І в результаті, одна з найдемократичніших у тогочасному світі 

Конституція не знайшла застосування на практиці. Досвід конституційного 

процесу та й самих державотворчих процесів у Кримській республіці 1917-1921 

рр. потребує подальшого вивчення, задля запобігання помилок у майбутньому. 
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Студентка Інституту філології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Значне місце в адаптації дитини до дорослого життя належить жанру 

страшних історій, що за аналогією до російського терміну дістали назву 

страшилки.  

Страшилки — короткі розповіді про страшні неймовірні події з рисами 

містики та фантастики, які розповідають діти ровесникам, щоб викликати в них 

страх [5, с. 587]. Вони належать до оповідального жанру. 

Мета роботи: з’ясувати особливості страшилок досліджуваного регіону, 

 схарактеризувати функціональну специфіку аналізованих зразків, 

класифікувати тексти. 

Об’єктом нашого дослідження є страшилки, зафіксовані у смт. Славське, 

Сколівського району, Львівської області. 

Н. Ярмоленко запропоновує термін «настрашки», як український 

відповідник до російського терміну «страшилки» [9, с. 93]. 

Страшилка – усне прозове (рідше – віршоване) оповідання фантастичного 

змісту, пов'язане зі страшною подією, мета якого – налякати слухача. 

Страшилки співвіднесені з такими фольклорними жанрами, як бувальщина та 

чарівна казка, і мають такі ж установки на правдивість, мотиви чаклунства, 

образи магічних персонажів тощо. Зокрема, в дитячих страшилках можна 
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виявити образи, мотиви і сюжети, традиційні для архаїчного фольклору, 

демонологічних персонажів, запозичених з бувальщин, проте 

найпоширенішими є сюжети, в яких демонічними істотами виявляються 

предмети і речі навколишнього світу.  

Головними персонажами страшилок є, як правило, самі діти, які 

стикаються з «предметом-шкідником» (фіранка, пляма, труна, рука, телевізор, 

радіо, платівка, картина, фотокартка тощо). В основі цього дитячого 

фольклорного жанру – традиційний конфлікт добра і зла, представленого у 

страшилках речовим світом (штори, плями, труни тощо). Час і простір у 

страшилках звужені, хронотоп текстів – перехід до чаклунського світу (плями, 

будинки в чорному лісі, скрині або люки), де герой гине. 

Всі страшилки мають трагічну розв'язку, жах нагнітається поступово і 

досягає напруження у фіналі. Для текстів страшилок характерні повтори, 

особливу ж роль у них відіграє колір. Кольорова гама переважно обмежена – це 

білий, чорний або червоний колір (біле простирадло, червона рука, чорна 

труна), пов'язані зі смертю та агресією. Рідше фігурують жовтий, зелений, 

блакитний і синій кольори. Здебільшого герой неодноразово отримує 

попередження про біду, якої може завдати йому «предмет-шкідник», але не 

хоче (або не може) від нього позбавитися. Його смерть найчастіше стається від 

удушення, рідше – розчленування. У текстах страшилок радянської епохи 

помічником героя інколи стає міліціонер [6, с. 169]. 

 Жанр страшилок активно почали досліджувати у 70–80-х рр. ХХ 

століття. Були різні спроби класифікувати цей жанр, та й досі класифікація, яка 

вважається основною, відсутня. 

Уперше класифікацію страшилок запропонували російські дослідниці 

дитячого фольклору О. Гречина та М. Осоріна у статті «Сучасна фольклорна 

проза дітей» у 1981 році. Пропонована класифікація складена на основі 

описових ознак сюжетів настрашок, а саме:  

1. Заподіяння зла шкідником або предметами-помічниками шкідника в 

оселі сім’ї. 
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 2. Порушення заборони і кара за це.  

3. Викрадення героя-дитини поза оселею.  

4. Мрець вимагає повернути його річ [2, с. 102–104]. 

Т. Зуєва пропонує систематизувати страшні історії за віковим принципом. 

А саме, тексти, що належать творчості дітей «5–7 років; 8–12 років; 13–15 

років». Дослідниця вважає, що саме «всередині цих груп і мають ділитись 

жанрові типи страшних історій» [3, с. 148]. 

В 1991 році виходить збірник страшних історій «Жахливий фольклор 

радянських дітей» в обробці й із коментарями Е. Успенського та А. Усачова. У 

своїй книзі письменники розподілили страшні історії за таким принципом:  

1. «Традиційні моторошні історії. 

 2. Сучасні моторошні історії, що мають ознаки сьогодення, хроніка.  

3. Нетрадиційні, ірраціональні сюрреалістичні моторошні історії. 

 4. Олітературений фольклор. 

 5. Прикладні історії.  

6. Страшні анекдоти» [7]. 

 Переконливим щодо цієї класифікації є висновок М. Череднікової, яка 

констатує, що такий принцип класифікації не є науковим, оскільки «одна група 

текстів об’єднана відповідно до традиції, друга – за принципом зображення 

навколишнього світу, третя – за реаліями сучасного життя» [8, с. 89]. 

С. Кулинич у своєму дослідженні «Сучасний дитячий фольклор: 

семантичний, структурний, функціональний аспекти» виокремлює два типи 

сюжетів страшилок, коли: 

 1. Страждає у передчутті покарання сама дитина: oзаборона; oпорушення 

даної зовні конкретної заборони; oпокарання, нерідко це – смерть самої дитини 

чи її найближчих родичів.  

2. Страждає його сім’я [4, с. 29]. 

 В. Білоусова дотримується терміну «настрашки» і поділяє їх на три 

типи:  
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1. Трагічні. До цього типу настрашок належать історії з трагічною 

розв’язкою, що найбільше поширені серед дітей віком 5–7 років. Це 

пояснюється тим, що у дітей дошкільного віку домінує страх смерті. 

Розповідаючи страшні історії й колективно переживаючи страх, вони тим 

самим звільняються від нього.  

2. Героїчні. Цей тип об’єднує настрашки із «щасливим» кінцем, що 

набули своєї популярності серед дітей 8–12 років. В цьому віці діти вже не так 

бояться й розповідають настрашки молодшим. В сюжеті розповідей з’являється 

герой, який рятує від загибелі дитину чи всю сім’ю. В ролі рятівника нерідко 

виступає сама дитина 

3. Анекдотичні (гротескні). Найстарша група дітей 13–15 років вже не 

вірить у справжність того, про що йдеться. В цей період дітьми створюються 

садистські віршики, пародії на настрашки [1, с. 254]. 

  Наші дослідження вимагають створити таку класифікацію: 

1) заподіяння зла шкідником в оселі сім’ї: 

Жила сім’я: батько, мати і син. У сина в кімнаті були двері з плямою. І 

скільки мама чистила їх, закрашувала їх, вони не відмивалися і пляма 

залишалася. А пляма ця була у вигляді руки. Кожної ночі рука прилізала до 

хлопчика і душила його. Та хлопчик боявся сказати батькам і завжди ховався 

під ковдру. Але одного разу рука так душила хлопчика, що він голосно, дуже 

голосно закричав, що батьки аж прибігли. Він все їм розказав. Батьки 

наступного ж дня купили і поставили нові двері, а старі викинули. І з того часу 

рука уже не приходила до хлопчика; 

2) розповіді про мертвих: 

Ось там, недалеко, є хатка. Вона уже стара-стара, майже розвалена. 

Колись в ній жила маленька-маленька дівчинка. Але всі обіжали її, ніхто не 

хотів з нею бавитися, всі сміялися з нею. Одного разу вона обідилась на всіх 

дітей з вулиці і повісилась. І тепер кожної ночі вона ходить коло своєї хати і 

хоче бавитись з усіма, вона кличе дітей до себе; 

3) викрадення героя-дитини поза оселею: 
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Одного вечора мама послала дочку в магазин по торт, бо в неї було день 

народження. Було дуже темно і дуже страшно. Але дівчинка не побоялась і 

пішла. Довго її не було, довго не поверталась. Мама чекала і переживала за неї. 

Коли хтось подзвонив у дзвінок. Мама вийшла і побачила на порозі торт. Вона 

відкрила коробку, а там її дочки голова; 

4) зустріч з покійником: 

Було дуже темно вночі. Жінка йшла з роботи додому. Їй треба було йти 

через цвинтар. Жінці стало страшно, але тут вона побачила, що недалеко, перед 

нею, іде якийсь чоловік, вона догнала його і каже: «Йой! Як добре, що ви теж 

тут. Буду йти з вами, бо так боюся сама йти через цей цвинтар.» А він 

обертається і каже: «А чого ви нас боїтеся?» 

Популярність таких текстів пояснюється перш за все впливом телебачення 

та Інтернету, що в наш час стали невід’ємною частиною життя підлітків. Останнім 

часом з’являються нові сюжети настрашок, що запозичені й трансформовані з 

комп’ютерних ігор, коміксів, фільмів жаху та ін. 

Отже, аналіз страшних історій у народній традиції дає право стверджувати, 

що на основі успадкованих архетипних образів підсвідомості, традиційного 

світобачення, певного життєвого досвіду (почуте від дорослих, побачене в 

реальності чи сні) діти наповнюють новим змістом сталі міфологічні й фольклорні 

структури, продукуючи різноманітні сюжети страшилок і картин жахів, у яких 

діють вигадані істоти-злотворці, представники потойбіччя тощо. Прагматична 

мета жанру настрашок – допомогти дітям колективно перебороти свої страхи, 

навчитися керувати своїми емоціями страху. Для повного з’ясування проблеми 

настрашок необхідна подальша робота, направлена на теоретичне осмислення 

жанру. 
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У ході вербальної взаємодії між суб’єктами відбувається не лише обмін 

інформацією, але й інтеракція, що характеризується налагодженням і 

підтриманням міжособистісного контакту. Для ефективного здійснення 

комунікації мовець завжди повинен враховувати інтереси слухача і, відповідно 

до комунікативної інтенції, використовувати різні стратегії і тактики.  

Висловлюючи докір, мовець непрямо виражає своє негативне ставлення 

до певних дій адресата й намагається вплинути на його емоційну сферу, щоб 

створити сприятливі, з погляду мовця, умови спілкування. Інтенція докору 

виражається імпліцитно та декодується на основі екстралінгвістичних 

чинників. Мовець, висловлюючи докір, демонструє свою досвідченість і 

компетентність, що, у свою чергу, може викликати негативну реакцію адресата. 

Таким чином, мовець змушений пом’якшити категоричність свого висловлення, 

щоб не стати об’єктом негативного судження. Мовленнєвий акт докору є 

―незручним‖ для обох учасників комунікації і вимагає від мовця вживання 

непрямих засобів вираження. Це підкреслює неоднорідний характер докору: 

висловлюючи негативну оцінку адресата, мовець намагається надати своєму 

судженню позитивного спрямування, адже його комунікативна мета є 

досягнути позитивного (з погляду мовця) результату для адресата. Тому саме 

стратегія ввічливості як вимога враховувати і поважати в процесі спілкування 

почуття та інтереси партнера регулює мовленнєву поведінку комунікантів і 

дозволяє адресанту зберегти ―обличчя‖, що є важливим для здійснення 

комунікації і досягнення перлокутивних цілей.  

Принцип увічливості в загальному вигляді можна визначити як тип 

соціальної взаємодії, в основі якої лежить повага до особистості партнера [5, c. 

82]. Пiд увічливістю розуміють чемність, дотримання правил пристойності у 

вчинках i в мовленні, вияв вихованості [2, с. 8]. Крім того, принцип ввічливості 

розглядають як стратегiю мовленнєвої поведінки, що спрямована на 

запобігання конфліктним ситуаціям [5, с. 18] з метою збереження обличчя 

(гідності, самоповаги, престижу тощо) в ситуаціях, коли iснує загроза втрати 

обличчя [3, с. 14]. Р. Лакофф формує узагальнені принципи ввічливості. Вони 
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зводяться до 3-х найголовніших: ―Не нав’язуй свою думку‖ (―Do not impose‖), 

―Давай співрозмовнику можливість вибору‖ (―Give options‖) , ―Будь 

доброзичливим‖ (―Make the listener feel good. Be friendly‖) [4, c. 45]. 

Стратегічний принцип ввічливості Дж. Ліча реалізується в мовленні за 

допомогою різних максим: 1) максима такту(вимога враховувати інтереси 

співрозмовника): «Завдавай мінімум незручностей іншим; забезпечуй 

максимум вигоди для інших»; 2) максима великодушності(вимога мінімізувати 

витрати співрозмовника): «Роби мінімум вигоди для себе; зведи до максимуму 

незручності для себе»; 3) максима схвалення (вимога хвалити співрозмовника): 

«Найменше осуджуй інших; найбільше схвалюй інших»; 4) максима скромності 

(вимога не хвалити себе): «Найменше хвали себе; найбільше осуджуй себе»; 5) 

максима згоди (вимога уникати непогодження з співрозмовником): «Зведи до 

мінімуму розбіжності між собою та іншими; намагайся досягти максимальної 

згоди між собою та іншими»; 6) максима співчуття: «Зведи до мінімуму 

антипатію між собою та іншими; виявляй максимум прихильності до інших» [5, 

с. 18]. 

У процесі здійснення мовленнєвого акту докору відбувається порушення 

основних постулатів принципу ввічливості, а саме постулат схвалення, який 

вимагає не допускати вираження негативної оцінки в бік співрозмовника; 

постулат такту, який вимагає враховувати інтереси співрозмовника; в деяких 

випадках – постулат згоди, який полягає в униканні розбіжностей із 

співрозмовником [1, c. 11]. 

Ключовим моментом теорії увічливості є поняття загрози обличчю (FTAs 

–– face threatening acts). Стратегії актів, що загрожують обличчю індивіда, 

можуть бути відносно незавуальованими (on-record) та завуальованими (off-

record). У тому випадку, якщо мовленнєвий акт виконується явно, мовець може 

застосовувати подальшу корекцію ―обличчя‖ співрозмовника, або відмовитися 

від цієї можливості – діяти зовсім явно (bald on record) [3, с. 69]. Більшість МА 

несуть загрозу як позитивному, так і негативному обличчю. Дж. Юл 

виокремлює акти підтримки обличчя (face-saving acts), які орієнтуються на 



49 
 

негативну ввічливість (прагнення демонструвати повагу, акцентування 

значимості витрат співрозмовника) та акти підтримки обличчя, які 

орієнтуються на позитивну ввічливість (прагнення демонструвати солідарність, 

акцентування наявності спільної мети) [6, с. 62]. Тобто ввічливість за Дж. 

Юлом – це засіб демонстрування турботи про ―обличчя‖ співрозмовника. 

Функціонування принципу ввічливості в прагматичному акті докору 

розглядається з точки зору інтересів співрозмовника. Здійснюючи мовленнєвий 

акт, який несе загрозу обличчю, адресант прагне або знизити або 

інтенсифікувати цю загрозу. Для того, щоб знизити загрозу обличчю адресата 

виділяють стратегії дистанціюючої і солідаризуючої ввічливості [1, c. 15].  

До стратегій дистанціюючої ввічливості відносять: зниження 

категоричності негативної оцінки (через використання деінтенсифікаторів, 

модальних дієслів, продовженого часу); вживання висловлювань, не 

експлікуючих адресата як обєкта негативної оцінки; вказівка на здійснення 

бажаних для мовця дій (через використання модальних дієслів, питальних 

речень); припущення (через використання дієслів для вираження думки, 

модальних дієслів, питальних речень); гумористичне оформлення докору. До 

стратегій солідаризуючої ввічливості входять: розділення вини адресата 

адресантом (через використання займенника we); актуалізація позитивних 

якостей адресата (з допомогою позитивно конотованої лексики) [1, c. 16-17]. 

Таким чином, для ефективного здійснення комунікації мовець завжди 

повинен враховувати інтереси слухача. Саме стратегія ввічливості як вимога 

враховувати і поважати в процесі спілкування почуття та інтереси партнера 

запобігає виникненню конфліктної ситуації, спричиненої реалізації мовцем 

інтенції докору. Так, позитивна ввічливість спрямована на зменшення 

комунікативної дистанції, досягнення взаєморозуміння. В свою чергу 

застосування стратегії негативної ввічливості сприяє зменшенню 

комунікативного тиску на співрозмовника, уникненню конфліктів, запобіганню 

комунікативним невдачам. Принцип увічливості є найважливішим принципом 
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регуляції міжособистісного спілкування, дотримання якого є запорукою 

досягнення згоди між комунікантами та ефективної комунікативної взаємодії. 
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В практиці викладання англійської мови в середній школі на сучасному 

етапі все більше відчувається необхідність пошуку оптимальних засобів 

навчання. У сучасній методиці під впливом ряду факторів як лінгвістичних, так 

і соціокультурних, поняття «навчання мовам» поступово замінюється новим 

поняттям – «навчання мові та культурі», в тому числі культурі 

міжособистісного спілкування суб’єктів, що належать до різних культур, але 



51 
 

цікавих один одному з точки зору загальної ерудиції, життєвого досвіду, 

фонових знань.  

 Саме краєзнавство може стати важливим джерелом стимулювання 

інтересу до вивчення англійської мови, дозволяє учням орієнтуватися в розмові 

на ті факти та відомості, із якими вони зіштовхуються в повсякденному житті, в 

умовах існування в рідній для них культурі. Таким чином, чим ширше та галузь 

знань про факти рідної культури, якими оперують учні, тим продуктивніша та 

результативніша праця по ознайомленню з культурою держав, мова яких 

вивчається. 

Проблеми використання краєзнавчих матеріалів в процесі викладання 

різних предметів шкільного учбового плану, в тому числі й англійської мови, 

були розглянуті на рівні дослідження методики, змісту та засобів навчання 

іноземним мовам та міжкультурній комунікації, та окремо краєзнавство - в 

якості дидактичного та виховного засобу в середній школі  наступними 

вченими: Беспалько В. П., Бім І. Л., Вайсбурд М. Л., Вессель М. Х., Гур’янова 

О. М., Ільїн М. С., Коваль І. І., Коряковцева Н. Ф., Кузьмина Л. Г., Ладо Р., 

Міньяр – Белоручев Р. К., Рогова Г. В., Тамбовкина Т. Ю., Тарасов Ю. Ф., 

Шалькевич Л., Шатилов С. Ф., Щепілова А. В., Маслова В. О., Баришніков М. 

В., Верещагін Є. М.  

Враховуючи зазначене, актуальність обраної теми пов’язана, перш за 

все, із зростаючими вимогами до рівня оволодіння англійською мовою та 

міжкультурною комунікацією учнями сучасної загальноосвітньої школи на 

старшому етапі навчання та підвищеною зацікавленістю до пошуку ефективних 

засобів навчання англійської мови та міжкультурної комунікації. Тому новизна 

нашої роботи полягає у поглибленому вивченні саме ролі краєзнавчого 

матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні англійської мови. 

Виходячи із цього, мета роботи – обґрунтувати використання 

краєзнавчого матеріалу як унікального дидактичного та мотиваційного засобу в 

процесі навчання англійської мови та міжкультурної комунікації на старшому 

етапі ЗОШ. 
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Конкретизується роль та значення краєзнавчого матеріалу в процесі 

розвитку соціокультурної компетенції учнів. Запропонований матеріал буде 

цікавим студентам вищих навчальних закладів, викладачам, вчителям та 

використовуватися як теоретичне підґрунтя  в курсі методики викладання 

англійської мови та іноземних мов взагалі. 

Тому, впровадження краєзнавчого матеріалу в процесі викладання 

іноземної мови має дуже велике дидактичне значення [3]. 

Висування іншомовної культури в якості навчання ставить питання про 

необхідність створення нової методичної системи, що здатна забезпечити 

досягнення цієї цілі найбільш ефективним та раціональним шляхом. В 

теперішній час абсолютно зрозуміло, що така система може бути побудована 

тільки на комунікативній основі. Зміст та характер системи навчання 

визначаються, перш за все, тими вихідними положеннями, які виступають в 

якості її методичних принципів: 

1. Принцип мовномисленнєвої активності. 

2. Принцип індивідуальності. 

3. Принцип функціональності. 

4. Принцип ситуативності. 

5. Принцип новизни. 

Як показали дослідження, комунікативний метод в силу своєї сутності 

дозволяє забезпечити не тільки засвоєння учнями англійської мови як засобу 

спілкування, але й розвитку всебічних якостей особистості учнів. Все це дає 

нам привід розглядати комунікативний метод в якості найбільш адекватного 

засобу навчання учнів іноземній культурі. 

У сучасній методиці навчання іноземним мовам володіння та процес 

оволодіння іншомовною комунікативною діяльністю кваліфікується як 

міжкультурна комунікація [5, c. 37]. 

Найбільш повне визначення міжкультурної комунікації сформульовано 

І.І. Халеєвою. « Міжкультурна комунікація є сукупність специфічних процесів 

взаємодії людей, що належать до різних культур, але при цьому й 
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усвідомлюють той факт, що кожний з них є «іншим» і кожний сприймає 

чужорідність «партнера» [24, c. 11]». 

Із даного визначення стає очевидним, що міжкультурна комунікація – це 

вміння дуже складне та за своєю суттю досить трудомістке для оволодіння. Для 

вступу у міжкультурну комунікацію необхідна серйозна підготовка. 

Родючі ідеї міжкультурної комунікації можуть бути не більш, ніж модними 

напрямками у сучасній методиці, якщо не забезпечити учнів основами рідної 

культури, основами краєзнавства. Наприклад, подавати на вивчати тексти про 

культурні пам’ятки Лондона треба паралельно із текстами про культурні 

пам’ятки Львова, тобто вивчати культуру іншої країни із живим співвідношенням 

культури рідної країни, в цьому разі результати засвоєння будуть більш 

продуктивними. Оволодіння учнями цінностями рідного краю, рідної культури 

робить їх сприйняття іншої культури більш точним, глибоким та всебічним. « 

Ніша культурних цінностей, - писав академік Д. С. Лихачев – ніша особливого 

походження. Вона не робить важчим наш крок уперед, а полегшує його. Чим 

більшими цінностями ми оволодіваємо, тим більш витонченим та гострим стає 

наше сприйняття інших культур – культур, що віддалені від нас у часі та просторі 

древніх та інших країн. Кожна з культур минулого або іншої країни становиться 

для інтелегентної людини « своєю культурою», своєю глибоко особистісною, і 

своєю в національному аспекті, тому що пізнання свого узгоджено із пізнанням 

чужинного [ 11, c. 121]». 

Тому, наприклад, у англійській культурі виділяються спочатку найбільш її 

суттєві розділи – компоненти мети, а потім конкретизуються в об’єктах 

вивчення. Тому й краєзнавча інформація розподіляється у зв’язку із цими 

компонентами, рівномірно та поступово, щоб її мотиваційний вплив був 

найбільш результативним. При цьому тут важливо вирішити дві задачі: 1) 

виділити те коло об’єктів, якими можна оволодіти за години, що відведені на 

вивчення англійської мови на старшому етапі ЗОШ; 2)встановити оптимальне 

співвідношення груп об’єктів, що входять до учбового процесу: пізнавальний, 

розвиваючий та виховний аспекти. 
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При використанні регіонального компоненту у навчанні іноземної мови, 

як правило, виділяють наступні групи краєзнавчих даних: географічні, 

історичні, суспільні, економічні [19]. 

При виборі краєзнавчого матеріалу враховується: 

 реальність матеріалів для учнів, тобто учні повинні точно мати 

уявлення, про що йдеться мова; 

 зацікавити учнів в даному матеріалі; 

 наявність повноти інформації про даний матеріал; 

 узгодженість краєзнавчої інформації із програмною темою; 

 соціалізуюча цінність даного матеріалу. 

Таким чином, на погляд багатьох дослідників, у зміст освіти необхідно 

включати елементи краєзнавства на кожному етапі розвитку, враховуючи 

вікову специфіку та інтелектуальну зрілість учнів. 

Краєзнавство як дидактичний засіб в процесі навчання англійської мови 

та культури виступає в ролі зв’язного елементу, що сприяє проникненню в 

культуру, що вивчається. Включення краєзнавчого компоненту у зміст 

навчання англійської мови та культури підвищує не тільки якість освіти, а й 

плідно впливає на мотивацію навчання учнів [20]. 

Наприклад, при опрацюванні тем «Ukraine-independent state», «Our city» в 

десятому класі декілька уроків треба присвячувати нашій країні. На уроках 

повинна йтися мова про визначні міста України, про красу та різноманітність 

рідної природи. Але, треба враховувати, що словниковий склад учнів десятого 

класу ще не досить великий та знання про Україну недостатні, тому в деяких 

випадках треба, базуючись на загальній інформації, складати текст самостійно. 

Текст повинен відповідати певним вимогам. Він повинен бути 

інформативним та цікавим, щоб учні мали змогу задовільнити свої пізнавальні 

потреби, збагатити своє світосприйняття, отримати задоволення від читання та 

обговорювання тексту. Але, нам потрібно пам’ятати, текст та інформація, що 

подається в тексті, буде цікава тільки за тих умов, якщо текст буде посильним, 

учні його легко зрозуміють та, в деяких випадках, захочуть доповнити своєю 
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інформацією. Роботу над текстом треба завжди починати з пояснення нових 

слів та виразів, спираючись на вже наявні знання учнів. Треба обов’язково 

використовувати ілюстрації до тексту, карту України, або, краще, 

запропонувати учням самостійно підготувати картки, листівки, намалювати 

географічну карту України, зробити свої підписи на ній, чи принести фото, які 

вони мають по темі в домашній галереї. Спираючись на це, діти швидше та 

краще засвоюють матеріал. На цьому етапі дуже важливо «заінтригувати» 

учнів, викликати в них зацікавленість до того, що їм належить прочитати та 

дізнатись.  

Після того, як відпрацьована лексика тексту та проведена фонетична 

робота над текстом на уроці, учням пропонується домашнє завдання для 

самостійної роботи над текстом. Наступним етапом роботи є робота з 

контурною картою та атласом України. Кожному учню видається контурна 

карта та географічний атлас України. Учні отримують завдання відмітити межі 

країни, зробити підпис назв гір та річок тощо. Учні також, можуть отримати 

завдання відмітити на контурній карті адміністративний поділ України на 

регіони, відмітити міста та районні центри, що може стати у нагоді при 

розгляданні граматичного матеріалу з теми використання прийменників та роду 

міст та країн . 

Учні повинні не тільки заповнити правильно контурну карту, але й дати 

відповіді на питання. Картки з питаннями про Україну надаються кожному 

учню разом із контурною картою. Учні обирають самостійно форму відповіді, 

усну чи письмову. Контроль виконання домашнього завдання (усний) 

проводиться біля карти. Іноді контроль проводять добре підготовлені сильні 

учні. Така робота проходить в парах. Наведемо декілька прикладів варіантів 

питань, що отримують учні: 

Where is Ukraine? 

Where is Lviv? 

What  is the highest peak of the Carpathian division? 
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Таким чином, в процесі нашої роботи ми дійшли до наступних висновків. 

У зв’язку із прагненням у двадцять першому столітті до гуманізації та 

гуманітаризації освіти головною метою школи стало виховання гуманної, 

всебічно розвинутої особистості за рахунок введення до системи освіти 

регіонального компоненту. 

Також, ми робимо висновок, що використання краєзнавчої інформації як 

мотиваційного засобу при навчанні англійської мови робить свій певний внесок 

у формуванні різних видів компетенції учнів: мовну, мовленнєву, 

лінгвокраєзнавчу. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

КАЗКИ 

 

Демків Ю.М., 

аспірант кафедри германських мов і перекладознавства 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

м. Дрогобич, Україна 

З часу свого виникнення казка пройшла довгий еволюційний шлях. Як 

окремий жанр вона остаточно сформувалася аж у ХІХ столітті.  

Казка – малий епічний жанр, який за своїм походженням сягає часів усної 

народної творчості. Казка описує вигадані, фантастичні події авантюрного 

характеру і, зазвичай, має оптимістичне закінчення. Вона паралельно існує як у 

фольклорній формі, так і авторській літературній формі. У літературної казки, 

як і будь-якого літературного твору, є автор, а у фольклорних (народних) казок 

є безліч авторів-оповідачів, кожен з яких додає до оповіді щось своє. Народна 

казка історично передує появі літературної. Існує певний зв’язок між народною 

і літературною казкою. Це пов’язано з історичним розвитком останньої: міф 
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(архаїчний прототип казки) трансформується у народну казку, яка в свою чергу 

переходить у фольклористичну казку, а вона, зрештою, еволюціонує у 

літературну казку. Така еволюція відбулася внаслідок «послаблення строгої 

віри у дійсність міфічних «подій», розвитку свідомої вигадки, втрати 

етнографічної конкретності, заміни міфічних героїв конкретними людьми, 

міфічного часу казково-невизначеним, перенесення уваги з колективних доль 

на індивідуальні» [5]. 

Літературна і фольклорна (народна) казки мають чимало спільних рис: 

вони оповідають про вигадані події та пригоди, в них наявні фантастичні 

істоти, тваринам притаманні людські риси, дійові особи використовують 

чарівні предмети, там існує одвічна боротьба добра і зла тощо. 

За різноманітністю художніх форм казки традиційно поділяють на такі 

типи: казки про тварин (анімалістичні), чарівні (інколи їх називають героїчні 

або фантастичні) та соціально-побутові (реалістичні, новелістичні) [9, c.7]. 

М. Грушевський додає до цієї класифікації ще одну групу – казки з 

міфологічними мотивами (або культово-анімістичні казки). 

Чимало досліджень присвячено теорії жанру літературної казки 

(Н. Рошияну, Б. Кербеліте, Л. Брауде, Л. Дереза, Я. Закревська, Н. Тихолоз, 

Ю. Ярмиш, О. Цалапова, В. Кизилова, Г. Сабат та ін..), фольклорної 

(О. Афанасєв, В. Гнатюк, О. Потебня, В. Пропп, Л. Дунаєвська, О. Бріцина та 

ін.) міфологічних джерел ( Є. Мелетинський, , М. Сумцов, М. Дашкевич та ін.). 

Літературна казка виникає з народної двома основними шляхами: 

1) завдяки вільній інтерпретації сталих фабульних схем; 

2) внаслідок введення нових чарівно-фантастичних елементів в 

оригінальну казкову фабулу [3, c.283]. 

Слід розрізняти літературну казку і фольклористичну, яка є проміжною 

ланкою між народною і літературною казкою. Фольклористична казка – це 

народна казка перероблена і видозмінена певним автором.  Наприклад, казки 

братів Грімм. Проте автор намагається максимально точно відтворити 

народний текст. Літературна казка характеризується авторською 
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індивідуальністю, відображає життя епохи, ідейні, політичні, естетичні 

тенденції тогочасного періоду, хоча й наслідує традиції народної казки.  

Фольклорний казковий твір – варіантний, а літературний – індивідуально 

неповторний. Літературна казка – це написаний автором твір, але з 

трансмісійною фольклорною парадигмою фантастичного осмислення життя. Як 

стверджує Г. Сабат, літературну казку можна поділити на два типи: літературна 

казка, яка зберігає фольклорний досвід, і самодостатня літературна казка [9, 

c.7].  

Л. Брауде дає таке визначення літературної казки: «Літературна казка – 

авторський, художній, прозаїчний або віршований твір, заснований або на 

фольклорних джерелах, або цілком оригінальний; твір переважно 

фантастичний, чародійний, або змальовує неймовірні пригоди вигаданих або 

традиційних казкових героїв і, в окремих випадках, орієнтований на дітей; твір, 

в якому неймовірне чудо відіграє роль сюжетотворного фактора, служить 

вихідною основою характеристики персонажів» [2, c.232].  

Англійська казка сягає своїм корінням у часи кельтської міфології. Крім 

цього вона досить тісно пов’язана є європейським фольклором (німецьким і 

скандинавським). Багата спадщина фольклорних образів, народного гумору, 

чарівних подій і неймовірних пригод глибоко позначилися на англійській 

фольклорній традиції. Саме казки стали носіями національної свідомості, 

способу мислення і духу [1, c.58]. 

Англійська літературна казка є відносно молодим жанром, який почав 

активно розвиватися з середини ХІХ століття. Цей жанр бере свій початок ще в 

добу романтизму, викристалізовується із записів фольклористів, які активно 

проявляли свій інтерес до всього народного, національно забарвленого. Саме 

тоді починає формуватися англійська літературна казка, яка базується на 

певних рисах попередніх традицій. На території Великобританії літературна 

казка швидко виокремлюється в самостійний динамічний жанр. Його 

використовують визначні англійські письменники і поети. Казковий колорит 

можемо відстежити у певних творах Дж.Г. Байрона, Т. Мура і С. Колріджа.  
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В першій половині ХІХ століття відбувається становлення поетики 

казкового жанру, сюжетів, композиції і проблемно-тематичної спрямованості. 

Хронологічні межі англійської літературної казки починаються з середини ХІХ 

століття із творчочті Л. Керола, Ч. Кінгслі, У. Теккерея, а її розквіт припадає на 

середину ХХ століття, період творчості Дж.Р.Р. Толкіна, К.С. Люіса. Вона 

також присутня і в другій половині ХХ століття у дитячій літературі, яка 

вийшла з під пера Е. Хогарта, Д. Біссета, Дж. Даррелла. Іншими не менш 

відомими представниками цього жанру були Р. Кіплінг, Дж.М. Баррі,  

А.-А. Мілн, П. Треверс, а також менш відомі автори Е. Боуен, К. Грем, 

Х. Лофтінг, Е. Ленг, Дж. Макдональд, Е. Несбіт, М. Нортон, Е. Фарджон. Всіх 

цих авторів об’єднувало використання однакових стилістичних прийомів, 

наявність того самого типу героя, а також порушення далеко не дитячої 

проблематики у літературі для дітей та юнацтва [7].  

Англійська літературна казка активно черпає свої сюжети з основи 

літературної казки – з міфології [6, c.96]. На перший погляд літературна казка, 

пройшовши етап еволюції, мала б відходити від міфу. Англійська авторська 

казка ж, навпаки, повертається до своїх першоджерел. Візьмемо за приклад 

хоча б всеохоплюючий міф Толкіна, яким захоплювались чимало 

літературознавців і зазначали, що до цього часу в літературі не було створено 

нічого подібного [6]. 

Іншим джерелом, до якого звертається англійська літературна казка, є 

епос. Наприклад, «Книга джунглів» Р. Кіплінга – це однозначно епос, в якому 

присутні герої, що дотримуються свого амплуа впродовж всього твору 

(Вовчиця – турботлива мати, Балу – учитель, Шер-Хан – убивця), а також 

існують суворі правила Закону джунглів, які регламентують життя всіх жителів 

джунглів. Все це ознаки, притаманні епосу.  

Головним героєм багатьох англійських літературних казок є дитина. 

Наприклад, Пітер Пен, який вступає у боротьбу з Капітаном Гаком у творі 

Дж.М. Баррі, чи діти із сім’ї Певензі, які подорожують у Нарнію у творі 

К.С. Люїса. Дитина, як персонаж англійської літературної казки, опиняється у 
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суворому світі дорослих випробувань, допомагає дорослим вирішувати 

різноманітні труднощі, а інколи й сама їх долає. Досить часто дорослі не 

розуміють дітей, і драматичне протистояння дорослих і дітей є також 

особливістю англійської літературної казки. Для того щоб налагодити ці 

взаємовідносини потрібна третя сторона. Наприклад, Мері Поппінс у 

П. Треверс, Пітер Пен у Дж.М. Баррі, Аслан у К.С. Люїса і Грендальф у 

Дж.Р.Р. Толіна. [8, c.42] 

Характерними рисами англійської авторської казки є багатоплановість, 

спрямованість одночасно і до дітей, і до дорослих. Цю багатоплановість можна 

виявити практично у всіх англійських літературних казках, наприклад, твори 

Дж.М. Баррі і П. Треверс можуть читати не тільки діти, а й, в першу чергу, їх 

батьки, оскільки ознайомлення з цими творами допоможе їм краще зрозуміти 

своїх дітей. У трилогії Дж.Р.Р. Толкіна можна побачити і філософську притчу, і 

моральну алегорію, і замасковану історію Другої світової війни, і сучасний 

лицарський роман. Казки «Біллі-король» Е. Несбіт і «Колись давним-давно...» 

А.-А. Мілна окрім пласту, який звернений безпосередньо до дітей, містять 

приголомшливу політичну сатиру [6]. 

Англійські казкарі володіли незвичайним відчуттям слова, завдяки чому 

їх твори стали невичерпним джерелом цитат. Незліченна кількість нонсенсів, 

ідіоматичних виразів, фразеологізмів і парадоксів наповнюють тексти казок. 

Мова стає не просто будівельним матеріалом казки, чи свого роду антуражем – 

але самою матерією світу, за межами якої неможливо уявити ні героїв, ні події 

[6; 7]. 

Досліджуючи жанр казки, ми виявили, що англійська літературна казка є 

багатоплановим явищем, характерними рисами якого є: 1)єдність стилю; 2) 

першочергова опора на епос і міфи, а не на фольклорну казку; 3) звернення до 

дітей і дорослих, протиставлення «дитячого» і «дорослого» світів; 4) віртуозне 

володіння мовою, синтаксичними, лексичними, контекстуально-синонімічними  

засобами увиразнення мови; 5) багатоплановість. 
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Англійська літературна казка прагне до трансформації казкових функцій і 

мотивів фольклорної казки, створюючи більш композиційно складні твори, 

головною особливістю яких є іронічне забарвлення і моральний аспект. 

Система персонажів літературної казки складніша і розгалуженіша ніж у 

казки фольклорної. 

Традиційні персонажі видозмінюються і отримують атрибути сучасності, 

з’являються нові образи, які уособлюють втілюють соціальні статуси або 

античні образи. [1, с.205] 

Англійська літературна казка – жанр, який динамічно розвивається і 

якому притаманна національна специфіка, колоритні зразки народної і 

авторської творчості, в яких відображені і архаїчна кельтська спадщина, і 

багатовіковий народний досвід, і унікальна особистість письменників, які у 

своїй творчості звернулись до цього багатопланового жанру. 
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Письмовий переклад завжди здійснюється за однієї і тією ж схемою і 

передбачає зазвичай наступну послідовність дій: спочатку перекладач 

знайомиться з текстом оригіналу; потім, зробивши попередній аналіз, тобто 

виявивши тип тексту, жанрові та стилістичні ознаки, тему і область знань, з 

якими пов'язаний текст, він приступає до створення тексту перекладу. При 

необхідності письмовий перекладач залучає різні допоміжні джерела 

інформації, які забезпечать йому фонові знання про текст: словники, довідники, 

консультації з фахівцями. Закінчивши переклад, перекладач звіряє, править і 

редагує власний текст, потім оформляє та передає замовнику. Якщо текст 

призначений для публікації, то після перекладача (але в контакті з ним) над 

текстом працюють редактори та коректори. Від усного перекладу письмовий 

переклад докорінно відрізняється відсутністю дефіциту часу. Письмовий 
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переклад не ставить перекладача в жорсткі часові рамки і забезпечує найвищий 

рівень еквівалентності по відношенню до оригіналу. Правда, відсутність 

дефіциту часу може бути вельми умовною. Велика частина перекладів в наші 

дні виконується у терміновому режимі. Виняток, як правило, становить 

художній переклад - переклад літературних творів. Якщо обсяг нехудожньої 

тексту, який перекладач в середньому може перекласти за робочий день, 

становить від 7 до 10 сторінок по 1800 знаків, то кількість сторінок художнього 

тексту, який вдасться перевести за день, передбачити неможливо. Н. Грейнер  

вважає, що літературні переклади повинні відповідати індивідуальному стилю 

письменника і  культурно-історичному періоду [4], тому художня цілісність 

такого тексту змушує перекладача кілька разів повертатися до його 

оформлення, створювати кілька версій, розробляти особливі прийоми 

перекладу, які підходять тільки для даного тексту і даного автора. Письмові 

перекладачі іноді спеціалізуються на текстах певного типу.  Разом з тим варто 

відзначити, що сучасна потреба в письмових перекладних текстах в світі 

настільки велика і різностороння, що більшості перекладачів доводиться бути 

фахівцями широкого профілю та перекладати тексти різного типу і різної 

тематики.  

У деяких випадках перед перекладачем ставиться завдання не тільки 

перекласти, а й обробити текст. Залежно від  завдань розрізняються різні види 

обробки тексту при перекладі: 

- Адаптація  - пристосування тексту до рівня компетентності 

реципієнта, створення такого тексту, який читач зможе сприйняти, не вдаючись 

до сторонньої допомоги. Серед найбільш частих випадків - обробка текстів 

різного характеру для дітей, обробка спеціальних текстів для неспеціалістів, 

лінгвоетнічна адаптація. Адаптація передусім полягає у спрощенні тексту, як 

формальному, так і змістовному. Зокрема, спеціальна лексика (терміни, складна 

тематична лексика) замінюється при перекладі загальномовною, нормативною, 

або, принаймні, пояснюється перекладачем всередині тексту або в примітках. 

Спрощуються складні синтаксичні структури, зменшується обсяг речення.  
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- Авторизований переклад і співавторство. Цей вид обробки 

зустрічається тільки при перекладі художніх і публіцистичних текстів, де за 

перекладачем визнається авторство на перекладений ним текст. Авторизація 

відрізняється від адаптації тим, що перекладач (як правило, з дозволу автора 

оригіналу) вносить власні зміни в художню систему першотвору, змінює 

сюжет, склад героїв, застосовує свої художні засоби. Співавторство 

зустрічається значно рідше. Це той рідкісний випадок, коли автор оригіналу, 

перебуваючи в постійному контакті з перекладачем під час його роботи, 

повністю погоджується з усіма змінами, які перекладач вносить в його текст, і 

вважає, що перекладач вніс власний внесок у його творчий задум.  

- Вибірковий переказ. Іноді замовника не цікавить весь текст, йому 

необхідно почерпнути з нього відомості на якусь певну тему. Тоді 

перекладачеві доводиться виконувати вибірковий переклад. Попередньо йому 

необхідно ознайомитися, хоча б побіжно, з повним текстом. Потім, після того 

як необхідні фрагменти тексту знайдені і визначені, робиться чорновий 

переклад цих фрагментів. Цей чорновий варіант перекладач редагує, 

перефразовує окремі висловлювання, щоб відновити логічні зв'язки в тексті [1]. 

- Анотаційний переклад – це різновид технічного документа, що 

полягає в укладанні анотації оригіналу мовою перекладу.  Обсяг анотаційного 

перекладу порівняно з оригіналом визначається або замовником, або 

редактором, але зазвичай не перевищує 500 друкованих знаків.  

- Реферативний переклад – це різновид перекладу, за якого 

відбувається згортання основного змісту вихідного тексту засобами мови 

перекладу.  Текст реферативного перекладу – це семантична згортка, яка не 

зберігає мовну форму вихідного тексту, а лише його зміст. Обирання елементів 

змісту першоджерела, а також методів семантичного згортання обумовлюються 

насамперед вимогами кінцевих споживачів реферативного перекладу, його 

цільовою аудиторією [2, с.19]. 

Письмовий переклад художньої літератури різко контрастує з перекладом 

інших текстів. Мова художніх творів характеризується образними засобами, 



67 
 

ритмікою мовлення, індивідуальним стилем автора. Передача образних засобів 

мови, стилістичних особливостей письменника більше залежить від 

літературного таланту перекладача, від його мовного чуття, ніж від вироблених 

у нього автоматизмів. Інакше слід працювати перекладачеві з науковими 

матеріалами. Наукові тексти містять багато термінів, фактів, в яких можна 

розібратися тільки маючи відповідну підготовку. Найчастіше успіх роботи 

перекладача в науковій сфері визначається його знаннями, умінням оперувати 

термінологією, ніж перекладацькими навичками. Все це і говорить про те, що 

письмовий переклад знаходить свою специфіку лише у зв'язку з особливостями 

вихідних текстів, з особливостями використаних в них мовних засобів. Мовні 

засоби і визначають жанровий характер текстів, який служить основою для 

класифікації письмового перекладу і визначає правомірність виділення теорії 

художнього перекладу та теорії спеціального перекладу. Теорія художнього 

"перекладу - найбільш" стародавня " із теорій перекладу. І сьогодні багато 

авторів свої теоретичні положення про переклад розробляють у сфері 

художньої літератури (Гончаренко С. Ф., Карі Є., Іржі Лівий, Мумен Ж., 

Соболєв Л. Н., Федоров А. В. та ін.), тобто в поняттях і термінах 

літературознавства. Ця обставина цілком закономірно і його наслідком є 

широке використання методів порівняльного стилістичного аналізу оригіналу 

твору та його перекладу. Книги про теорії перекладу художньої літератури не 

тільки внесли свій внесок у загальну теорію перекладу, а й поклали початок 

розробці загальнотеоретичних проблем перекладу  [3]. 

Отже, письмовий переклад не ставить перекладача в жорсткі часові рамки 

і забезпечує найвищий рівень еквівалентності по відношенню до оригіналу. А 

його специфіка залежить від особливостей вихідних текстів та використаних в 

них мовних засобів. 
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Детальний розгляд фахових мов яскраво відобразив той факт, що для його 

розуміння лексичних знань системи та її структури мало. Важливим є також 

орієнтування в синтаксі, прагматиці, стилістиці фахової мови, яка потребує 

аналізу [1, c. 25]. Присутність вищевказаних означає, що вони нерідко 

вживаються у особливому значенні та передбачаються певні засоби 

універсальної мови. Текст є головним знаряддям віддзеркалення фахової мови є 
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текст, лише текст, характеризуючи дійсні предмети вказаної підсистеми, надає 

дійсне відображення її термінології. 

Складовими елементами фахової підмови є фахові одиниці лексики, які її 

формують. Саме у галузі теорії вони отримують найбільшу вірогідність набути 

термінологічний характер.  

Системність терміна виражається віддзеркаленням системності понять, 

позначених терміном, а також відображенням словоутворювальних 

можливостей мотивованості терміна: das Weichhol – das Langholz. 

Дефінітивність терміна надає занадто мало інформації, потрібної для 

розуміння, сприйняття та відокремлення значень окремих 

термінів: Darrgewicht Gewichtbzw. Masse des Holzes im absolut trockenen Zustand.           

Необхідність точності терміна вимагає від нього наявності ознаки позначеного 

ним поняття. На нашу думку, найбільш точними є мультискладові терміни: der 

Brusthöhendurchmesser [3, c. 16]. 

Для конкретнішого розподілу об’єкта дослідження лексика була 

розподілена на такі тематичні групи [6, c. 358]:  

1) терміни-об’єкти:  

а) ліс (різновиди, будова, складова система, екологія): der Urwald, der 

Heister;  

б) лісопродукти (деревина тощо.): das entrindete Holz;  

в) назви знарядь лісового господарства: die Axt. 

2) субстантивні процесуальні та дійові назви : die Rodung;  

3) професії, робітничі назви: der Holzhauer;  

4) терміни-ознаки: die Holzeigenschaften;  

5) терміни на позначення розмірів: die Dicke. 

Кожна наступна термінологічна система потребує  розширення лексичних 

меж, що зумовлює виникнення нових термінів. Шляхи збільшення об’ємів 

лексичних термінів відповідні тим, які мають місце у мові загальновживаного 

характеру [5, c. 72]. Фахові терміни лісівництва були розмежовані наступним 

чином: терміни – кореневі слова, похідні терміни (за участю афіксації або 
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конверсії), терміни – багатокомпонентні слова, словосполучення, терміни-

абревіатури. 

Для термінологічного словотворення широко використовується 

субстантивація: das Rücken, das Grüne. У терміносистемі лісівництва присутні 

іменники, утворені від дієслівних коренів: der Schlag та похідні від 

прикметників: die Enge. Одним із найефективніших способів словотворення 

морфологічного характеру німецької терміносистеми лісової галузі є 

суфіксація. Ефективність цього способу підтверджується тим фактом, що у 

терміни такої моделі покладені основи структурної систематизації. Частими для 

термінології лісівництва є зразки суфіксального характеру: -ung (die Nutzung), -

er (der Bagger), -ling (der Pflänzling) [6, c. 360]. Можливість вибірковості 

словотворчих засобів посилює доступність в розумінні фахових висловів. 

Менш продуктивними суфіксами для утворення термінів лісівництва є: -tät, -

tion, -sion, -heit, -chen, -enz (die Bonität, die 

Dimension, die Gesamtheit, das Wäldchen).  

      Такі лексеми (із суфіксами –tion/ -sion, -tät, -enz) властиві 

інтернаціоналізмам і тому вони не є ефективними [5, c. 108]. 

Трапляються також префіксальні зразки. Найпродуктивнішими є 

префікси: ab- (der Abfuhr), aus- (der Aushieb), vor- (der Vorverkauf), ge- (das 

Geschneide). Префікси містять в собі значення основи лексеми, але вони не 

мають впливу на основну лексико-семантичну складову. Похідні терміни, 

складені за участю префіксів, часто отримують нове значення. 

Німецькій терміносистемі лісівництва властиві також префіксально-

суфіксальні зразки. В ряду префіксів у таких утвореннях найвживанішими 

є: ab, ver, be, auf- і т. д [4, c. 143].  

Терміни – мультикомпонентні слова, що однією є з найбільших груп 

лисичого запасу німецької мови. Дані формування є не тільки напрочуд 

вживаними, а й раціональними, бо за їх участю реалізується номінація з 

бажаною кількістю релевантних властивостей.  
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Під час вивчення були зазначені трьохскладові терміни: die 

Einzelstammflößerei, die Rundholzbeurteilung. Складні поняття, які містять в собі  

4-5 складів, зустрічаються у терміносистемі лісівництва не дуже часто: 

die Saatgutproduktionstähigkeit.Така незначна кількість 4- та 5-складових 

термінів зумовлена потребою до термінологічної компактності та присутністю 

лексичних складників, що ―скеровують в хибному напрямку‖. 

Неминучим явищем є присутність полісемантичних зв’язків у системі 

кожної з терміносистем, оскільки значення мовного знака розвивається 

ефективніше й інтенсивніше, аніж форма. Нові значення того чи іншого терміна 

з’являються в результаті поступального руху вперед вихідного значення 

конкретного фахового елемента або внаслідок певних трансформацій.  

Виразної межі між спеціалізованою лексикою лісівництва та мовою 

щоденного вжитку не існує, так як безупинно тривають процеси взаємообміну. 

В процесі вторинної номінації за допомогою термінологізації відбувається 

поповнення термінологічної бази наявними мовними одиницями 

загальнолітературної мови в процесі повторної номінації. Відповідно до даних 

нашого аналізу 4% досліджених термінів наслідувані із мови загальної сфери 

вжитку. Термінологізація відбувається зазвичай двома способами: метафорично 

(das Auge, das Herz) або метонімічно (der Fraß). 

На базі дослідження зовнішніх форм термінів кількох мов (німецької, 

української та російської) виділяємо три наступних підгрупи: 

1) терміни, з однаковими зовнішніми формами в зіставолюваних 

мовах: die Taxation – укр. таксація та рос. таксація;  

2) терміни, зовнішні форми яких подібні лише частково: 

нім. die Anatomie des Holzes – укр. aнатомія деревини;  

3) терміни з відмінними зовнішніми формами у мовах компаративного 

аспекту: нім. der Buschwald – укр. чагарниковий ліс.  

Науково-технічні комунікаційних бар’єри долаються за неабиякого 

значення, участю термінологічного планування. Серед інших завдань, процес 

унормування термінології передбачає передусім її уніфікацію, що має за ціль 
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децентралізацію надлишкового розмаїття форм у межах однієї терміносистеми, 

зокрема елімінацію зайвих синонімів. Унормування термінів – процес 

некороткочасний, ось чому не завжди співзвучний з феноменально швидкими 

змінами вимог фахової мови спілкування. 

Модернізація може відбуватися двома варіантами розвитку. Перш за 

все, номінативним методом переінакшення аналогічної терміносистеми 

продуцента на манеру реципієнта, мова йде ні про що інше як про давно відому 

штучну модернізацію. Переконливим прикладом псевдоосучаснення є 

структуризація термінології у минулому СРСР стосовно народних мов 

Радянського Союзу: укр. рубка лісу – рос. рубка леса. Наступне, модернізація 

термінології – це композиція з власних терміносистем включно з граматичними 

та фонетичними особливостями мови-реципієнта – так звана дійсна 

модернізація: укр. ліс приватної власності – нім. der Privatwald [7, c. 

140]. Вивчення терміносистеми лісівництва показав, що непоодинокими 

випадками є невлучні російськомовні кальки, наприклад, рос. бракер 

(бракувальник) від рос. бракѐр. Деякі терміни внаслідок своєї 

багатокомпонентності, скажімо, дерево на узліссі невлучно відображають 

значення поняття [2, c. 272]. 

Для гарантії повноцінного функціонування фахової комунікації не 

останню роль відіграє переклад. Метод конкретизації дає можливість 

застосовувати у перекладі лексичну одиницю, яка за своїм значенням є 

конкретною, скажімо: рос. валка в период движения сокa, а точніше, ніж: 

нім.  die Fällung im Saft [4, c. 475]. Абсолютним антиподом за своїм змістом до 

методу конкретизації є генералізація: lebendes Holz та український аналог: ліс 

на корені. Метод повноцінного та успішного розвитку криється в тому, що 

лексичні одиниці первинного тексту анулюються в процесі перекладі не їх 

лексичними (глосарійними) еквівалентами, а іншими одиницями, котрі мають 

азовсім відмінне значення [7, c. 138].  

Врезультаті докладного вивчення німецької фахової підмови лісівництва 

робимо такі висновки: німецька фахова мова відсносно сформована фахова 
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мова з низьким ступенем абстрактності. Вона відтворює всі устатковані групи 

лексики, яка характерна фаховим мовам взагалі (вузькогалузеві та 

загальнонаукові терміни, професіоналізми, номенклатура, загальновживана 

лексика). Найпродуктивнішим способом термінотворення є морфологічний.  

Досліджені тексти лісівництва відзначаються високим рівнем 

термінологічної насиченості. У проаналізованих текстах кількісну перевагу 

мають денотатні терміни та вузькофахова лексика. Домінантну роль у 

досліджених фахових текстах відіграють прості поширені речення, які 

підвищують інформаційну насиченість. Функцію теми реалізовує переважно 

граматичний підмет та додаток, реми – інша частина речення. Найуживанішими 

частинами мови у досліджених текстах лісівництва є іменники та прикметники. 

Вони задовільняють потреби фахової номінації й відрізняються 

багатовалентністю. Дієслова десемантизуються і замінюються віддієслівними 

іменниками та партиципами. 

Завдяки достатній кодифікованості структурної організації тексти 

фахової мови лісівництва піддаються відносно легкій їх передачі українською 

мовою з усіма видами та механізмами трансляції. В основі квазіреферування 

фахового тексту лежить поняття лексичних зв’язків та функціональної ваги 

речення. Знайдені даним методичним способом реферати об’ємом 4-6 речень 

відмінно відображають зміст середньо- та широкоформатних фахових текстів. 

Наше дослідження налаштовує вчених та зацікавлених в перекладі фахової 

мови спеціалістів у вірному напрямку щодо конкретизованого вивчення 

синтаксичних трансформацій, а наведені й чітко зафіксовані способи їх 

формування полегшать утворення нової лексики та затвердять конкретизований 

перехід із загальновживаної лексики в лексику фахової терміносистеми. 
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В сучасному вітчизняному інформаційному просторі одним із провідних 

напрямів наукових досліджень останніх десятиліть стала політична лінгвістика, 

що виникла на перетині лінгвістики й політології. Одним із завдань політичної 

лінгвістики є детальне вивчення стратегій і тактик, що застосовуються в 

політичному середовищі й відображаються у звʼязках між мовленням та 

впливом на аудиторію. Одне з основних завдань кандидата у передвиборчій 

кампанії – переконати потенційного виборця у власній перевазі над іншими 

кандидатами, позиціонуючи себе людиною, що вона найбільш достойна серед 

усіх зайняти певний пост. З метою досягнення цього завдання кандидату 

потрібно реалізувати певні стратегії, що націлені на формування позитивного 

враження про власну особистість в аудиторії. 

В аспекті дослідження даної проблеми, на нашу думку, є важливим  

розгляд категорії передвиборчого політичного дискурсу кандидата в 

президенти. Адже, ефективність і дієвість передвиборчих промов політика 

визначається саме успішністю його політичного дискурсу, результатом якого є 

встановлення комунікативних зв’язків між ним та громадянами (передається та 

чи інша політична інформація). Більш детальне вивчення політичного дискурсу 

дозволяє особистості розширити сферу свого пізнання щодо політичних 

процесів, що відбуваються в світі, орієнтуватися в них,  розуміти виступи 

політичних лідерів і усвідомлювати сутність  маніпулятивних стратегій, що 

використовуються політиками.  

 Учені, що займалися вивченням даної проблеми (Ю. Баранов,                 

Ф. Бацевич, Е. Будаєв, Т. Ващук, М. Гаврилова, В. Дем’янков, А. Чудінов,        

О. Шейгал та ін.) розглядають передвиборчий дискурс,  як тип комунікативної 

діяльності (у лінгвістиці, як жанр політичної комунікації), який являє собою 

сукупність будь-яких мовленнєвих утворень, що стосуються сфери 

економічного та суспільно-політичного життя країни й актуалізуються в 

ситуаціях ведення передвиборчої агітації та спрямовані на залучення 

прибічників серед виборців. Метою передвиборчого політичного дискурсу є 

залучення на свій бік якомога більшої кількості виборців, актуалізація в 
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свідомості людей переваг своєї політичної програми порівняно з програмами 

конкурентів. 

Передвиборчий політичний дискурс містить високий маніпулятивно-

ідеологічний потенціал комунікативних стратегій і тактик, за допомогою яких 

здійснюється вплив на емоційну, вольову та інтелектуальну сферу виборця. У 

численній лінгвістичній літературі присвяченій політичному передвиборчому 

дискурсу, стратегію розуміють як планування мовленнєвої діяльності, 

визначену спрямованість мовленнєвої поведінки у певній ситуації заради 

досягнення мети комунікації, а тактику – як конкретний спосіб реалізації 

стратегії, тобто вибір дій, принципів, способів, методів та прийомів, які 

забезпечують досягнення успіху в межах певної стратегії [1, с.19]. 

Виборча кампанія – це дії безпосередніх учасників виборів, що 

змагаються на виборах сторін (партій, різних суспільних організацій, самих 

кандидатів). Безсумнівно, що це багатоаспектна, дуже напружена і в той же час 

захоплююча, робота, що передбачає інтенсивну комунікацію. Успіх будь-якої 

виборчої політичної кампанії в переважній більшості визначається правильно 

організованою та проведеною аналітикою щодо визначення  електорального 

ареалу, виявлення потенційних виборців, створення переконливого «месседжу» 

(повідомлення) та чітким виконанням реалістичного плану по роботі з 

виборцями. 

В аспекті обраного професійного фаху, більш детально зверну увагу на 

проблему створення переконливого «месседжу», адже «золотим» правилом 

політики вважається, що будь-яка виборча політична кампанія повинна 

постійно доводити переконливий «месседж» до тих, хто буде голосувати.  

«Месседж», як комунікативна стратегія, в перекладі з англійської мови 

тлумачиться як послання, ідея (звернення, повідомлення); лозунг, девіз 

політичної чи ідеологічної доктрини, досить часто під цим терміном 

розуміється замасковане, не написане відверто, те, що простежується «між 

рядків». 
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Кандидати у президенти використовуючи в своїх промовах «месседж» 

повинні чітко памʼятати, що це не програма того, що вони зроблять, коли 

будуть обраними, не список проблем, які вони вирішать і, більше того – це не 

проста фраза чи лозунг, що запамʼятовується. Вище перераховане, в залежності 

від того, чи допоможе воно переконати виборців, звичайно може бути 

частиною промови, але його не потрібно плутати з «месседжем» – коротким 

текстом, який буде постійно повторюватися в промовах, з метою переконання 

людей віддати кандидату свої голоси.   

Яким же вимогам повинен відповідати «месседж», щоб його 

використання у промовах кандидатів у президенти, мало не тільки дієвий 

вплив, а й дало переможний результат? Наведемо основні критеріальні 

характеристики комунікативної стратегії «месседжу»: 

 «месседж» повинен бути коротким, стислим; 

 «месседж» повинен бути правдивим і вселяти довіру; 

 «месседж» повинен бути контрастним; 

 «месседж» повинен бути зрозумілим і емоційним; 

 «месседж» повинен бути повинен бути спрямованим цільовій 

аудиторії; 

 «месседж» потрібно постійно повторювати. 

Слід зазначити, що в час швидкої еволюції інформаційного простору в 

різних сферах суспільного життя розгортається боротьба за освоєння нового 

простору – простору почуттів і емоцій. Якщо раніше вдалося освоїти полюс   -

раціо, то сьогодні всі зусилля в багатьох сферах направлені на освоєння сфери -

емоціо, оскільки вона є більш впливовою з точки зору прийняття рішень 

людиною. Емоції – важлива частина і політики, тому ті кандидати, що 

апелюють до почуттів людей, зазвичай виграють у тих, хто звертається тільки 

до розуму. Тому, ще однією важливою комунікативною стратегією, що може 

максимально ефективно використовуватися в промовах кандидатів у 

президенти є наратив («nararre» – оповідь, історія), зокрема, політичний 
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наратив (складне дискурсивне утворення, що поєднує політичний дискурс та 

дискурс засобів масової інформації) [3, с.191]. 

Наративи, походять з літературознавства, та стрімка універсалізація 

категорії наративу привнесла узагальнення її визначення – наратив часто 

почали трактувати як репрезентацію (загальне уявлення про світ) і 

автопрезентацію (уявлення суб’єкта через самого себе), які завжди 

трактувалися в комунікативному аспекті (як взаємодія оповідача й слухача). 

Узагальнене трактування наративу стало зручною формулою опису процесів 

конструювання ідентичності, динаміки соціальних явищ, розвитку 

філософських концепцій, історії взагалі. Таким чином, наратив став 

міждисциплінарною категорією. 

Цікавими, у контексті поширення та використання наративу в 

передвиборчих промовах, є  погляди українського психолога Т.М. Титаренко. У 

статті «Наративні практики організації особистого майбутнього» вона зазначає: 

«Схоже, що такі невимушені історії, за умови, що вони подобаються їх авторові 

чи дуже потрібні йому для самоствердження або самовиправдання, непомітно 

вибудовують життєвий контекст, у якому здійснюються відповідальні вибори, 

реалізуються найпотаємніші домагання, формулюються маленькі та великі 

рішення. Саме історії про себе, своє життя стають своєрідними смисловими 

домінантами, маркіруючи й організовуючи, спрямовуючи нашу плинну, гнучку 

реальність» [4, с.15]. 

 Наративи у політиці дають можливість використати вже створені моделі 

для їх нового опису та переосмислення; допомагають структурувати дійсність, 

змоделювати певну картину (оточуючої дійсності) світу й відіграють виключно 

важливу роль у формуванні громадської думки (суспільної свідомості). Є 

чимало прикладів таких наративів, зокрема: наратив «Попелюшки» примушує 

кожного з нас очікувати дива, американський наратив «self-made man» вимагає 

не чекати дива, а ставати його творцем; радянськи наратив був спрямований на 

готовність героїчної самопожертви  за благо Батьківщини та ін.  
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Дослідник сучасних соціально-політичних та медіа-комунікаційних 

проблем Г. Почепцов у книзі «Від Facebook’у і Гламуру до WikiLeaks: 

медіакомунікації» зазначає: «…наратив – це віртуальний продукт, який при 

передачі стає продуктом інформаційним, а направлений він на стимулювання 

конкретних фізичних дій. Наратив задає системне уявлення про світ, шляхом 

введення у масову свідомість тієї чи іншої картини світу й створює напругу, яка 

допомагає перейти до дій. Так, зокрема, наратив влади розповідає про її успіхи 

у піклуванні про народ, наратив опозиції, навпаки, робить народ жертвою, яку 

треба врятувати від кривдника – влади» [2, с.333]. 

Наративи структурують дійсність, в цьому їх сила. Без них ми бачили в 

цій дійсності неупорядкованість, хаотичність. Коли ж дійсність вкладається в 

форми наративу, це полегшує і наше отримання інформації і її оцінку. 

Використання наративних стратегій у промовах кандидатів у президенти може 

стати потужним джерелом змін як в суспільстві, так і в свідомості людей.  І 

дуже б хотілося, щоб той, хто стане новим президентом, очільником багато 

страждалого українського народу, знайшов той мобілізуючий наратив,  що 

здатен відродити духовний код нації, обʼєднати й консолідувати суспільство на 

шлях вже не революційних, а еволюційних змін заради  не тільки кращого 

майбутнього, а й кращого теперішнього. 
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ПЕРСОНАЬНІ СТАТУСИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ЯК 

КОМУНІКАТИВНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Левковська О.С. 

студентка факультету лінгвістики  

Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського» 

м. Київ, Україна                        

На сьогоднішній день, кожна людина, що має доступ до Інтернету, 

зареєстрована хоча б у одній соціальній мережі. В асортименті ми маємо сотні 

різновидів додатків, програм і веб-сторінок, створених для все більш 

комфортного  спілкування онлайн. Деякі з них втрачають свою популярність, 

але їм одразу знаходиться нова і набагато краща альтернатива. У той час, коли 

класичні «ВКонтакте» і «Facebook» поступово відходять у небуття, з'являються 

неповторні «Instagram», «Snapchat», «Twitter» та величезна кількість 

мессенджерів, що відкривають нові можливості спілкування для усіх своїх 

користувачів. 

  Але з постійним прогресом соціальних мереж, та зростаючою модою до 

мінімалізму, деякі речі залишаються незмінними. Створюючи свій власний 

профіль або сторінку у будь-якій із мереж, окрім спілкування ми маємо на меті 

максимальне самовираження (а в деяких випадках навіть саморекламу). 

Підбираючи аватарку, нікнейм, оформлення сторінки та нарешті статус, ми 

малюємо так званий автопортрет, або просто створюємо картинку  ідеального 

«Я», яку будемо готові продемонструвати суспільству. Оскільки фото на 

сторінках (після росту якості більшості фото-редакторів) вже майже не 

викликають довіри, друге на що всі ми звертаємо увагу –  персональний статус. 
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Як саме ці тексти можуть дати характеристику особистості? Які формулювання 

найчастіше використовуються і з якою метою? Чому люди обирають саме 

такий спосіб вираження своїх почуттів та думок? На ці питання я намагатимусь 

дати відповідь  у своїй роботі. 

   З появою і динамічним ростом популярності різноманітних соціальних 

мереж, паралельно з'являються також і їх  детальні дослідження. Особливо 

активно цим займаються такі науки, як психологія, соціологія, теорія 

комунікації, філософія та багато інших. Саме завдяки діяльності багатьох 

науковців ми маємо можливість проаналізувати будь-який профіль та навіть 

дати чітку характеристику особистості її власника. 

  Сьогодні статуси найчастіше мають вигляд цитат видатних людей, із 

книжок та фільмів, рядків із улюблених пісень, анекдотів, а іноді це може бути 

просто коротка інформація про себе.  Проте найчастіше, люди висловлюють у 

статусах ті думки, які їм складно озвучити у реальному житті: прохання, страх, 

претензія, образа та ін.. Особливою популярністю користуються тексти з 

достатньо категоричним формулюванням та побудовані  у наказовому способі: 

знай, запам'ятай, ніколи, завжди, будь впевнений («Ніколи не нагадуйте людям 

про себе. Ті, кому ви дійсно важливі, ніколи про вас не забудуть»). 

Парадоксально, що якими б безглуздими не були ці тексти, вони завжди 

збирають найбільшу кількість репостів. Як правило, такого роду статуси 

спрямовані до конкретного адресанта і кожна людина, що публікує подібні 

«підліткові» записи, свідомо вимагає конкретної реакції саме від нього. 

Оскільки статуси, написані у такому стилі, найчастіше дуже абстрактні, кожен 

інтернет-юзер шукає у них власний потаємний зміст, саме цим, на мою думку, 

можна пояснити їх популярність. Наступну позицію займають тексти 

спрямовані «проти всього світу», тому що у багатьох людей, з якоїсь причини, 

присутня думка, що світу на них не байдуже і вони мають, знову ж таки, 

достатньо категоричні погляди на все, що їх оточує («Мені байдуже, що вони 

про мене думають, я про них не думаю взагалі»). При цьому ніколи не 

пояснюється, хто такі ці «вони» і чому на них спрямований такий негатив. 
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Часто, автор сам не може для себе це виявити. Також статуси з виключно 

позитивним настроєм («Все, що не робиться - все до кращого!») стають хітами 

на соціальних сторінках. З точки зору психології, популярність таких статусів є 

наслідком всеохоплюючого страху перед майбутнім у 90% людства. І таке  

«кодування» допомагає людям концентруватися на досягненні конкретних 

цілей. Якщо брати до уваги статуси, присвячені міжособистісним стосункам, 

окрім улюблених фраз до коханої людини, серед найбільш вживаних, є також і 

звертання до друзів («Справжній друг не той, хто допоміг піднятись, а той – хто 

не дав впасти»). Трапляються такі люди, які пропонують здати місце в статусі 

під рекламу або розміщує там робоче резюме. Окремі громадяни 

примудряються змінити статуси кілька сотень разів протягом тижня. Однак, 

першочерговий сенс статусів вже давно втрачений і зараз користувачі часом не 

знають, що встановлюють собі на сторінку популярну цитату Ніцше, не 

замислюючись про що написана ця фраза. 

  Підводячи підсумок, слід зауважити, що соціальні медіа – інструмент 

комунікації. І статус, зазвичай, також є завуальованим посланням. Це текстове 

повідомлення, що має характерну структуру і забарвлення. А зміст його 

залежить лише від інтерпретації читачів. То ж, перед тим як змінювати статус, 

слід його критично проаналізувати, щоб отримати бажаний результат від такого 

роду комунікативного акту.  
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м. Харків, Україна 

Впевнений вихід України на світовий та європейський технологічний 

простір, створює потребу суттєвих змін  у галузі освіти, особливо, це 

стосується викладання іноземних мов у ВНЗ технічного спрямування. 

Стрельчук Л.І. вважає, що основа масової комп’ютеризації освіти безсумнівно 

пов’язана з тим, що сучасний комп’ютер є ефективним засобом оптимізації 

умов розумової праці взагалі, в будь-якому її прояві[8]. Якісна мовна 

підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх 

технологій. Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, використання проектних методів, застосування інформаційних 

та телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп’ютерними 

програмами, дистанційні курси іноземних мов, створення презентацій у 

програмному середовищі Open Office Impress, Microsoft PowerPoint, 

використання ресурсів всесвітньої мережі Internet. Мультимедійні засоби 

навчання являють собою перспективний і високоефективний механізм, що 

дозволяє опрацьовувати та представляти більшу кількість інформації, ніж 

традиційні джерела інформації. Слід, також, пам’ятати, що мультимедійні 

засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі, повинні 

відповідати системі психологічних, дидактичних та методичних вимог. Виклад 

навчального матеріалу повинен відповідати не тільки вербально-логічному, але 

і сенсорно-перцептивному рівню когнітивного процесу. Його також необхідно 
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орієнтувати на лексичні та мовленнєві особливості конкретного вікового 

контингенту і специфіку підготовки майбутніх інженерів. Процес навчання 

іноземної мови – не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову 

студента. Він потребує напруженої розумової роботи студента та живої 

активної участі в навчальному процесі. Цього можна досягти лише завдяки 

інноваційним освітнім технологіям.  

Сучасні мультимедійні засоби надають широкі можливості створювати 

цікаві та різноманітні завдання в ігровій формі. Це дозволяє залучити до роботи 

навіть ледачих і невмотивованих, оскільки ці технології є новими та цікавими 

для студентів. Також інноваційні методи підштовхують до самостійної роботи 

над проектами та їх презентування для більш широкої аудиторії. 

Тернопільський дослідник Чередніченко Г.А. стверджує, що застосування 

мультимедійних матеріалів та мережевих засобів скорочує час навчання майже 

втричі, а рівень запам’ятовування, через одночасне використання зображень, 

тексту і звуку, зростає на 30-40% [9]. Не слід, одначе, забувати , що при 

вивченні іноземної мови, у студентів виникає ряд труднощів, найсуттєвішими з 

яких є невпевненість та низька мотивація до вивчення мови. Саме за таких 

обставин сучасні інтерактивні технології стають найбільш доречними для 

використання, тому що вони створюють сприятливі умови, щоб студент 

зрозумів свої інтелектуальні можливості. Ефективна співпраця та комунікація є 

основою такого навчання, яке має на меті спільне розв’язання проблем, 

здобуття навичок монологічного мовлення, відповідальність, критичного 

мислення та досягнення переконливих результатів.  

Важливою проблемою на думку зарубіжних експертів, таких як Батлер-

Паско, є  «гібридний характер англійської мови за професійним спрямуванням»,  

через що доводиться вивчати як мову загалом, так і «специфічний для 

конкретного професійного напрямку» її вміст. Це створює додаткові складнощі 

для викладачів, які часто не мають спеціальних знань в окремих технічних 

галузях, щоб навчати дорослих фахівців специфічній термінології, яку їм, 

можливо,   теж доводиться відкривати для себе, і яка постійно і стрімко 
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змінюється та розвивається [2]. Під час навчання майбутніх технічних 

спеціалістів необхідно використовувати автентичні завдання, інструменти та 

контекст, тобто – враховувати потреби, що виходять за рамки самої мови. 

Жвавий інтерес нині викликає використання подкастів при навчанні студентів 

англійській мові за професійним спрямуванням. Незаперечна перевага 

подкастів, на думку таких  дослідників, як Корнієць Н.П. [5] та Альошина О.М. 

[1], полягає в тому, що завдяки  їм юні технологи та інженери мають чудову 

можливість опрацьовувати актуальні сучасні автентичні тексти різних жанрів 

на будь-яку цікаву для студента тему в різноманітному виконанні (акцент, 

тембр, ритм, інтонації, швидкість мовлення, тощо); подкасти сприяють 

підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов; дають змогу обрати цікавий 

фонетичний матеріал. Подкасти корисно прослуховувати, щоб розуміти нову 

технологічну та життєву інформацію, записуючи цікаві моменти і вирази і, 

несамохіть, запам'ятовуючи  лексичний матеріал. Можна знайти подкасти на 

певні теми, орієнтовані на конкретні групи слухачів, виходячи з їх хобі і 

захоплень. Це особливо актуально для навчання іноземної мови майбутніх 

авіаконструкторів, технологів-мотористів, метрологів та інженерів космічних 

технологій, оскільки запропонований підручниками матеріал має досить 

обмежений перелік професійних тем, і поданий в них матеріал швидко 

застаріває. Крім того, слухачі, що мають низький рівень володіння іноземною 

мовою, завдяки подкастам зможуть його суттєво покращити, слухаючи їх у 

вільний час стільки разів, скільки їм буде необхідно для засвоєння матеріалу, не 

боячись глузування своїх товаришів по навчанню з більш високим рівнем 

володіння мовою. Крім того, нині стають популярним різні мобільні додатки, 

які викладачі англійської мови можуть успішно використовувати, для того щоб 

урізноманітнити свої заняття. Наприклад, існують додатки, в які викладач 

повинен заздалегідь помістити підготовлені запитання та відповіді, і даний 

ресурс створює поле для гри в мобільному телефоні (Kahoot). Студентам 

звичніше і цікавіше грати начебто в комп'ютерну гру  і, в той же час, 

закріплювати тему. Це веселіше ніж просте опитування. Також є додатки, які 
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допомагають викладачам створювати цифрові набори карток, правил або тестів, 

в які можна включати аудіо- або відеоматеріали (Studyblue). Потім цими 

наборами карток можна буде поділитися зі своїми студентами, які матимуть 

змогу завдяки їм повторювати певний матеріал після занять. Існує і багато 

інших корисних мобільних додатків. Таким чином, можна стверджувати, що 

для успішного викладання англійської мови за професійним спрямуванням 

можливо та потрібно широко вживати інформаційні технології, оскільки 

сучасному поколінню студентів традиційні методи викладання часом здаються 

нудними. Проте, це не означає,як вважає, зокрема, Жигжитова Л.М., [4] що всі 

ці засоби автоматично покращать вивчення мови. Для того, щоб результат їх 

використання був успішним, необхідно, щоб викладач, був гарно обізнаним в 

наявних технологіях та постійно слідкував за новинками, які пропонують 

розробники, оскільки світ сучасних інформаційних технологій швидко 

змінюється. Крім того, необхідно ретельно розробляти відповідні завдання, 

враховуючи специфіку саме вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням, для того щоб вони стали корисним додатком до матеріалу, що 

міститься у традиційних підручниках  
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Розвиток сучасного літературознавства передбачає дбайливе осмислення 

літературного процесу. Актуальною проблемою залишається всебічне вивчення 

історії польського письменства, зацікавлення маловідомою художньою 

спадщиною, оскільки літературний процес потрібно розглядати системно, не 

оминаючи жодних його проявів. Тенденція до всебічного висвітлення 
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польського культурологічного процесу зумовила необхідність дослідження 

особистості В. Оркана, його життя, громадської, наукової, мистецької 

діяльності, а твори письменника варті бути об’єктом літературознавчого 

аналізу як новаторські за змістом, формою, своєрідністю поетики, стильовим 

спрямуванням. Значимість постаті В. Оркана не викликає сумнівів.  

Письменницька самобутність і вагомі досягнення на літературній ниві 

стали спонукою неабиякої наукової цікавості до творчої постаті В. Оркана та 

його художнього доробку (переважно твори великих форм) як на батьківщині, 

так і за кордоном. Вивченню новелістики присвячено значно менше 

літературознавчих джерел. Це праці польських учених J.Dużyk, B. Faron, S. 

Pigoń, українських Ю.Ганущак, Б. Лепкого, Л. К. Оляндер, С. М. Ямборко, Я. 

Яреми, російських І. К. Горського, О. В. Цибенко. З-посеред науковців, які 

займаються дослідженням творчості письменника, варто виокремити 

компаративне дослідження Г. Вервеса ―Владислав Оркан і українська 

література‖, яке викликає великий інтерес насамперед тому, що у ньому вперше 

в українському літературознавстві здійснено аналіз нетипових питань польської 

та української літератури межі ХІХ – ХХ ст. Наступним суттєвим 

дослідженням у цьому напрямку стала кандидатська дисертація, монографія та 

низка наукових статей О.Царик, у яких дослідниця уперше в сучасному 

літературознавстві зробила спробу поглянути на прозовий доробок В. Оркана 

шляхом порівняльно-типологічних зіставлень із творчістю В. Стефаника і Б. 

Лепкого.  

В. Оркан (1875-1930) – своєю творчістю, в основному прозаїчною, став 

повноправним співучасником у справі творення національної культури, 

вносячи в неї своє розуміння ―селянського‖. Найбільшу популярність здобули 

його повісті ―Komornicy‖ (1900), ―В розтоках‖ (1903). У них письменник 

показав ідеалізований образ польського села, яке загрузло в злиднях, з 

витікаючими звідси соціально-моральними наслідками.  

Тема влади землі над свідомістю селянина в польській літературі 

проявляється у зображенні залежності особистості від устоїв суспільства, 

http://irbis.zu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98.%20%D0%9A.
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зокрема у нездатності героїв-селян зректися стереотипу ―життя біля землі‖. В 

драматичних сценах (картинах) пасивність, бездієвість селян позначена 

авторською іронією, внаслідок чого конфлікт залишається невирішеним.  

У В. Оркана тема землі є наскрізною, але в жанрово-стильовому аспекті 

вона представлена своєрідно. Проте опозиція ―земля – людина‖ є основою 

сюжету повістей (власне романів) цього письменника ―Komornicy‖ (1900), ―W 

rоztokach‖ (1903). 

Повість В. Оркана ―Komornicy‖ має хронікальний тип сюжету, що 

дозволило письменнику зосередити переважну увагу на події в її 

безпосередньому розвитку. Дії розташовуються послідовно, не порушуючи 

часової послідовності. Саме подія, конфліктність ситуації, насамперед, 

цікавили письменника. Герої твору В. Оркана виступають як учасники події, а 

не як самодостатні моделі поведінки. Звичайно, письменника приваблювали 

гострі колізії між характерами й обставинами, а також усередині характеру. Але 

першорядне місце в його повісті відводиться конфлікту, що виникає в процесі 

соціальної активності людини. Зовнішні та внутрішні перманентні сутички 

інтересів перебувають на межі загальнолюдських правил і норм. Подібні 

протиборства часто прямолінійні, у них важлива єднальна нитка між моментами 

зародження й згасання.  

Мотив подвійності людської істоти, використаний В. Орканом, націлює 

читача на те, що сюжет повісті протікає в двох формах: зовні подієвій і 

всередині психологічній. Конфлікт переноситься зі сфери зовнішніх зіткнень у 

внутрішньо психологічну. 

У ―Komornicy‖ (надрукованих 1900 р.) на прикладі невеличкого 

відсталого села Конінки В. Оркан зміг показати всю глибину конфлікту між 

багатіями й селянською біднотою, вперше в польській літературі дати точний, 

всебічний аналіз класового розшарування, намалювати разючу картину визиску 

й борсання селян-бідняків у тенетах злиднів.  
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Розповідь про події в житті селян не виходить тут за межі Конінок, проте 

і в цих рамках письменник намалював ситуацію, досить типову для тогочасного 

польського села. 

На перший план автор виводить своїх героїв-наймитів, протиставляючи 

їм багатіїв. Засіб протиставлення обумовлює й композицію твору, авторська 

увага переноситься з Маргоськи, Ягнески, Юзека, малої Зосі на Злидашика-

Хибу, Собека, Сатрову та її синів. Справді, тяжкою в неписьменному, 

забобонному селі була наймитська доля. Змушеній безнастанно гарувати в 

багатих газд Ягнесці взимку відмовляють у притулку, а бідна Маргоська ―біля 

води‖ [3, с. 291] хоч і має свою халупу, але стоїть вона на землі багатого Хиби, 

який роками користався з виснажливої праці Маргосьчиного чоловіка, а тепер 

змушує жінку відпрацьовувати за це. Голод — постійний супутник бідноти, 

особливо страшний він узимку: ―Наближалась холодна, морозяна зима, зима 

без надії для бідноти. Що хто мав, позвозив з поля і глибоко поховав. 

Безземельним не було чого ховати‖ [3, с. 317]. ―Картоплю вони ще мали, 

дякувать богові, а що пісна — то нічого. Не все одразу господь бог дає, а то 

люди розбестяться. 

Ще подумають, що в Ісуса Христа тільки й діла, що про них дбати, і 

перестануть молитись‖ [3, с. 322],— з іронією пише Оркан. Мала Зося вже 

тиждень їсть саму картоплю, більше нічого нема вдома, а Маргоська лежить 

тяжко хвора. 

―— Може, картопельки з’їсте? — запитала ледь чутно. 

1.  Ох, ні, ні! 

2.  То що ж вам дати? 

3.  З борошна... звари з молоком.,. Ой, правда! Молока ж нема...— 

Вона глянула на Зосю.— Ти чого плачеш, дочко? 

4.  Борошна ж теж нема... 

Смутне мовчання запало між ними‖ [3, с. 346]. 

Ніхто так і не дасть Зосі жодної краплини молока або жменьки борошна 

для хворої матері — ні заможні жителі Конінок, байдужі до чужих страждань, 



91 
 

ні бідняки не поділяться з нею їжею. Якщо й хотів хтось допомогти, страшний 

забобон стримував душевний порух: ―І ще дивувало її: коли який-небудь 

м’якосердий селянин сварив свою жінку, що вона шкодує для бідних краплю 

молока, та сердито відповідала: ―Ти ба, який мудрий! Дам я на той берег, і все 

в мене зіпсується...‖ [3, с. 349]. 

Бездушність і бездієвисть призводить до того, що Маргоська замерзає у 

власній хаті. Лише моторошний холод гуляє по хаті, коли Юзек повертається з 

заробіток, і ―освітлені місяцем величезні осклілі очі‖ [3, с. 369] його матері. 

Своєрідним підсумком безсердечності людського середовища і людського 

існування у повісті виступає заупокійний псалом, ―гіркі, суворі слова‖ [3, с. 369] 

якого ―впивалися в мозок‖ [3, с. 369]: 

―Чи убогий, чи багатий –  

Смерть, однак, прийде до хати… 

Хтозна, чий настане час? 

Хай боїться кожне з нас…‖ [3, с. 369]. 

Зі смертю Маргоськи до старого Хиби приходить усвідомлення того, що ―усі 

ми бездомні наймити на цьому світі‖ [3, с. 371]. Він залишився сам, поряд ―ані 

живої душі‖ [3, с. 369], лише ―всюди чигав на нього зачаєний неспокій‖ [3. С. 369]. 

Фінал повісті відкритий і вимагає подальшого осмислення. В скрутні 

моменти і в момент смерті людина залишається наодинці з собою і своєю совістю і 

тоді приходить усвідомлення неправильності своїх вчинків і плинності людського 

буття. Хиба зрозумів, що жив неправедно і через свою заздрість і нестримність 

свого характеру залишився ―сам… сам-один…‖ [3, с. 371]. 

Фінал повісті нерозв’язний, як саме життя. В повісті людина постає з усіма 

своїми потребами, бажаннями і моральними засадами, які нерідко ведуть до 

розчарування в житті і самотності. Повість письменника, як і більшість його творів, 

―складні, як саме життя, і сповнені внутрішнього, невигаданого драматизму‖ [195, 

с. 12]. Герої таких творів – ―це вже не фігури-символи, як в сатиричних мініатюрах, 

а складні, суперечливі образи, що проявляють в різних ситуаціях свою внутрішню 

суть, найпотаємніші риси‖ [195, с. 12]. 
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Повість В. Оркана є результатом своєрідного симбіозу конкретних фактів 

об’єктивної дійсності (фабульно-дієвого початку) та їх сюжетно-композиційної 

реалізації. Однак всупереч можливим очікуванням образотворче, описове начало в 

його творі поступається місцем конфліктності сюжету. 

Подію в її повноті й багатогранному розвитку він іноді прагнув пов’язати 

зі змістом повчального характеру, коли через призму певних обставин 

письменник розкриває справжню сутність людини, показує її недосконалість, 

явну невідповідність зовнішнього вигляду внутрішньому змісту.  

Високу художність повісті визначає, крім усього іншого, майстерний 

своєю простотою стиль твору, близький до розмовної мови, вживання 

діалектних слів уміле, воно не затемнює сприйняття, хоча й складає своєрідні 

труднощі для перекладу на іншу мову. Порівняння і метафори, що 

зустрічаються в творі, сприяють більш виразному зображенню предметів, 

картин природи, рис характерів, вчинків. 

В повісті В. Оркана всі засоби організації сюжету і композиції 

підпорядковані розкриттю загального внутрішнього духу епохи й 

індивідуалізованого світу героїв. Посилення напруження внутрішніх 

переживань проходить завдяки зваженому добору непомітних, але гранично 

точних деталей. 

Один з найвидатніших прозаїків, він сказав своє вагоме слово в польській 

літературі кінця XIX — початку XX століть, його твори суворі, щирі своєю 

правдою. Вони привертають увагу своєю соціальною загостреністю, критикою 

несправедливого ладу. Письменник-демократ, співець Підгалля, борець за 

краще майбутнє і щасливу долю свого народу, таким увійшов В. Оркан в 

історію польської літератури. Твори Владислава Оркана й сьогодні, коли 

минуло сто років з дня народження письменника, не втратили свого 

пізнавального значення й художньої привабливості. 
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Сучасна література надає досить великого значення такому жанру як 

казка. Казка досить популярний  жанр у літературі який стрімко розвивається. 

Саме зображення казкового, чудодійного та надзвичайного сприяло нашому 

дослідженню сучасного феномену літературної казки [1]. 

Актуальність дослідження лінгвостилістичних особливостей вивчення 

літературної казки, полягає в широкому використанні лексичних, стилістичних  

мовних одиниць, що сприяють яскравому зображенню сюжету. 

Метою даного дослідження є дослідити авторські особливості написання 

літературної казки на прикладі німецької письменниці Корнелії Функе. 

Літературна казка Ғ художній твір про вигадані та фантастичні події, 

написаний конкретним автором [5]. 
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Літературна казка Ғ це авторський художній твір, прозовий або 

віршовий,  заснований або на фольклорних джерелах, або цілком оригінальний 

твір переважно фантастичний, чародійний у якому змальовується  неймовірні 

пригоди вигаданих або традиційних героїв [8]. 

Корнелія Функе відома німецька письменниця автор відомої трилогії на 

весь світ під гучною назвою «Чорнильний світ». Використання різних 

загадкових образів та неймовірний розвиток сюжетної лінії героїв ось, що 

привернуло сучасного читача до цієї історії. Читачів дійсно захоплює яскравий 

та динамічний сюжет, який сприяв виникненню шаленої популярності 

письменниці. Тому таке поєднання непоєднуваного сприяє відчуттю 

реалістичності під час читання. Що дає можливість більш детально вималювати 

картину зображену в творі. 

Під час дослідження літературної казки, дослідники спиралися не лише 

на стиль написання автором, а й на систему візуальних образів, що дають змогу 

читачеві побачити всю картину в цілому і в різних тонах [5]. Під системою 

образів слід розуміти використання як синтаксичних так і стилістичних фігур 

таких як: метафори (авторські і інші), епітети, персоніфікації, уособлення та 

метонімії. Зокрема досліджували феномен літературної казки такі вчені 

літературознавці як : Л.Ю.Брауде, В.Пропп, М.Мещерякова,Ю.Винничук та 

інші, роботи яких спираються як на українські так і казки зарубіжних авторів, 

що сприяє дослідженню цієї теми в сучасному літературознавстві [2]. 

Зокрема сучасна літературна казка пройшла чималий шлях розвитку, і як 

результат ми маємо досить багато авторів які викликають захоплення у читачів 

своїми прекрасними історіями про чарівний світ пригод. Проте на даному етапі 

нас цікавить конкретний автор Корнелія Функе, яка завоювала світ своїми 

чарівними та надзвичайно колоритними образами. На основі прочитаних 

книжок даної письменниці можна зробити висновки про дійсно глибокий зміст 

творів які не лише захоплюють своїми візуальними образами, а й  

стилістичними засобами які точно передають настрій головних героїв та 
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сприяють більш конкретному опису того чи іншого явища представленого в 

художньому творі. 

Дослідники сучасної літератури Німеччини вважають що використання 

мовних лексичних стилістичних засобів сприяє більшому зацікавленню 

художнім твором в цілому. Тому що читачам цікавіше читати ті твори які є 

більш стилістично забарвлені, ніж читати ті твори які написані без  

використання мовних засобів. З розвитком технічного прогресу людина більш 

використовує спрощений варіант мови. Тому в повсякденному житті досить 

важко зустріти широке використання різних стилістичних засобів. За 

статистикою більше 95% населення взагалі не сприймає літературної мови як 

особливий варіант. Тому проблема колоритності та стилістичного багатства 

мови досить актуальна. 

   Кожного дня відбуваються зміни в різних сферах життя. Відповідно для 

того щоб говорити про ті чи інші явища що відбуваються навколо нас потрібно 

їх якимось чином назвати. Для подальшого контакту з різними варіаціями 

понять використовують неологізми. З появою нового слова досить важко 

зрозуміти значення. Саме для цього вчені лінгвісти і перекладачі працюють 

пліч о пліч щоб донести до читача правильне значення. Для цього досить часто 

створюються слова відповідники на різних мовах. Оскільки перекладачі і 

лінгвісти намагаються знайти консенсус у вирішенні даної проблеми. В нашому 

дослідженні ми намагаємося проаналізувати особливості використання різних 

лексичних і стилістичних одиниць письменниці Корнелії Функе. 

Функе внесла в книжку багато цікавих фактів з історії книгодрукування. І 

незважаючи на те, що дії роману відбуваються на початку нульових, у книжці 

жодного разу не згадано комп’ютер та між іншим сказано про телевізор. Усе 

обертається навколо шарудіння сторінок, які несуть вікову мудрість, або ж 

інших, які ще зберегли аромат типографської фарби. Адже, за словами 

Корнелії, це книжка «про тих, хто любить читати, і для тих, хто любить 

читати». 2008 року за «книжкою про книжки» було знято фільм із Брендоном 

Фрезером у головній ролі. 
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Твір на думку критиків є поліфонічним, у ньому поставлені важливі, 

загальнолюдські питання.На думку критиків письменниця не зупинялася на 

пригодах головних героїв, а створила такий дивовижний світ в якому персонажі 

настільки реальні що здається вони живуть поруч із нами. Книга стала подією 

не тільки в історіях жанру фентезі, але взагалі і в книжковому світі. Книга 

знайде свого читача як серед дорослих так і дітей шкільного віку. Після цієї 

казки по-іншому починаєш сприймати навколишній світ. І розумієш що під час 

читання ніхто з героїв не оживає. Особлива «фішка» – це епіграфи. Вони 

передують кожному з численних розділів та підібрані так ретельно і вдало що 

іноді ловиш себе на думці що главу можна було не читати адже все було 

сказано в двох трьох рядках епіграфа. Книга насичена яскравими 

стилістичними засобами використання яких надає твору певного колориту. 

Головний герой володіє дивовижною здатністю оживляти героїв книг під час 

читання в голос. Що саме цікаво на сторінки книги може потрапити будь хто з 

людей що знаходиться поблизу. Саме така гіперболізація сюжету спонукає 

читача до подальшого прочитання твору. Головною особливістю письменниці, 

яка вирізняє її серед інших авторів це використання стилістичних і лексичних 

мовних одиниць. Зокрема таких як англіцизмів, неологізмів, професіоналізмів, 

діалектизмів, архаїзмів, жаргонізмів і сленгізмів. 

 Слід зауважити, що англіцизми це слова які запозичені з англійської 

мови і входять в іншу мову. Англіцизми які використовує письменниця це 

переважно загальні назви предметів та речей що використовуються в побуті та 

назви головних героїв твору. До таких англіцизмів можна віднести слово 

Capricorn Ғ це ім’я головного злодія в творі [8]. Ім’я не досить позитивного 

головного героя якому сподобався наш реальний світ і він хотів знищити всі 

книги в яких є про нього згадка для того щоб залишитися з нами. 

Також в творі присутні ще метафори з використанням англіцизмів. 

Наприклад: Aus dem Labyrinth der Buchstaben [9] Також можна спостерігати ще 

ряд англіцизмів таких як: Das Wort sofa ,finger, moment, bank, bus  [4] 
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Ще в творах письменниця використовує англіцизми які означають назви 

професій таких як антиквар, букініст та колекціонер що походять з англійської 

мови. 

Досить поширеними у творі є слова-реалії. Р. П. Зорівчак зазначає, що 

під реалією  як перекладознавчим терміном слід розуміти «моно-і полілексемну 

одиницю, основне лексичне значення якої вміщає традиційно закріплений за 

нею комплекс етнокультурної інформації, чужої для об’єктивної дійсності 

мови-сприймача».[7]. Важливо, що поняття реалії є змінною, відносною 

категорією, яка набуває чіткості при бінарному контрактивному зіставленні 

конкретних мов і культур. Обсяг реалій мови-джерела постійно змінюється 

залежно від словникового складу цільової мови, особливостей матеріальної і 

духовної культури, що сприймає, від інтенсивності культурних та етнічних 

контактів відповідних мовних колективів. До таких реалій в творі можна 

віднести такі як Staubfinger –Вогнерукий (укр.еквівалент), Pinocchio, Odysseus, 

Zyklopen, Goldmuster та інші, що дозволяють більш яскравіше змалювати 

художню картину твору в уяві читача.[9] 

     Слід зазначити що в творі є присутні неологізми 

Ғ новостворений термін, авторське слово або фраза, що перебуває в процесі 

входження в загальне використання і ще не включена до державної та 

загальновживаної мови. А саме слово пюпітри Ғ der Pupenspiel [7]  

     Також письменниця активно використовує у своєму творі не тільки 

сучасні лексичні одиниці мови, але й не уникає місцевих діалекттів, які   

репрезентовані за допомогою діалектизмів та архаїзмів. Слід зазначити що 

діалектизми Ғ це слова, які вживаються на певній місцевості і не мають 

відповідників у сучасній літературній мові, а архаїзми Ғзастарілі слова, які 

мало використовуються у повсякденному житті. Діалектизми репрезентовані 

такими словами як: баньки – очі, страхополох – огидний, повітка – 

господарське приміщення. До архаїзмів відносимо такі слова як фоліант – 

книга, кітва – якір. [8]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


98 
 

        Жаргонізмами  називають слова, вживання яких обмежене нормами 

спілкування, прийнятими в певному соціальному середовищі.  До молодіжної 

жаргонної лексики у творі, наприклад, належать такі слова, як вшиватися (ті-

кати), шарпати (бити), стишити (заспокоїти)  тощо. 

       У літературно-художніх творах жаргонізми використовують 

переважно з метою створення відповідного описуваному емоційного й 

соціального колориту, а також з метою мовленнєвої характеристики осіб, про 

яких йдеться у творі. 

Також у нашому дослідженні ми розглянули використання стилістичних 

засобів. Зокрема таких як епітет, метафора, символ, гіпербола, антитеза, іронія, 

персоніфікація, порівняня. 

       У нашому дослідженні ми розглянули, з якою метою вживаються 

засоби образності. Ми виявили, що спільною метою використання епітетів є: 

1) Характеристика персонажа або його настрою: 

«Dann entfernten sich Staubfingers Schritte, langsam, stockend». У даному 

реченні епітети "повільні, невпевнені кроки" характеризують моральний стан 

Пильнорука - персонаж сам пригнічений звісткою, яку мусив розповісти Мо. 

2) Характеристика місця дії, оточення персонажів: 

«Es war ein grauer Morgen». Епітет "сірий" допомагає створити пейзаж 

(описує ранок, в який почалася подорож персонажів). Завдяки його 

використанню ми бачимо, що Мо та Меггі вирушають в дорогу дуже рано і у 

похмурий час, вони мають їхати негайно, бо їм загрожує небезпека. 

3) Вказівка на найбільш важливі деталі: 

«Noch viele Jahre später musste Meggie  die Augen schließen und schon hörte 

sie ihn, wie winzige Finger, die gegen die Scheibe klopften». У цьому реченні 

епітет "крихітні пальці" підкреслює, що тихий стукіт пальців у скло вікна був 

для Меггі важливим спогадом. 

Крім цього, ми виявили стилістичну вагомість повторення або 

нагромадження епітетів. 
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«An den altmodisch spitzgliedrigen Buchstaben hatte sie mit fünf Jahren das 

Lesen gebt». Епітети «старомодні, гостроверхі» вказують на те, що надпис, який 

Меггі бачила з дитинства, був стародавнім і виражав мудрість, випробувану 

поколіннями. Таким чином ми бачимо, яку повагу батько дівчинки відчував до 

книг, як багато значили давні філософські висловлювання у цій родині 

(стилістично вагомим є нагромадження епітетів). 

Наступною важливою ознакою є поєднання епітета з інверсією – це надає 

особливої важливості сказаному: 

«Die gesprochenen Wörter wollte sie verstehen, die geraunten, leisen, fast 

unverständlichen Wörter, die die beiden Männer hinter der Tür wechselten». Епітет 

"слова, промовлені вголос" підсилюється тим, що завдяки інверсії він є більш 

помітним, виноситься "у сильну позицію" - на початок речення. Це підкреслює 

тривогу дівчинки - Меггі у скрутну хвилину не може заспокоїтися навіть 

читанням, їй хочеться відчути живий голос близької людини. 

Метою використання метафори є створення образу персонажа та 

враження, яке він справляє: 

«Capricorn wurde den Vogel an die Katze verfütern, nur um zu sehen, wie sie 

ihn mit ihren Krallen zerreit, und das Schreien und Zappeln des kleinen Dings würde 

ihm schmecken wie Honig». У даному реченні метафоричне змалювання зла 

підкреслює огидність головного злодія, змальованого у казці. 

Крім цього, характер Козерога (Каприкорна) розкриває і порівняння (злі 

вчинки для нього, як мед). 

Отже враження про персонажа створюється декількома засобами 

виразності в межах одного речення. 

Порівняння використовується з метою характеристики обставин або 

настрою персонажа. 

Наприклад: 

«Capricorn wurde den Vogel an die Katze verfüttern, nur um zu sehen, wie sie 

ihn mit ihren Krallen zerreit, und das Schreien und Zappeln des kleinen Dings würde 
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ihm schmecken wie Honig». Порівняння «як мед» підкреслює насолоду, яку 

відчуває Каприкорн від злих вчинків. 

Наведені вище порівняння можна віднести до традиційних, оскільки вони 

притаманні фольклорній традиції, вказують на зв'язок авторського стилю з 

народнопоетичною традицією. Однак ми зустрічаємо і авторські порівняння, 

наприклад: 

«Mo hatte die Kiste rot lackiert, rot wie Klatschmohn, Meggies 

Lieblingsblume, deren Blüten sich so gut zwischen ein paar Buchseiten pressen und 

deren Stempel einem Sternmuster in die Haut druckten». 

У цьому реченні порівняння червоного кольору книги з маковим цвітом 

підкреслює яскравість скриньки, в якій Меггі берегла книги. Улюблений колір 

також підкреслює, наскільки важливими для Меггі були книги. Також 

невипадковий, на нашу думку, вибір для порівняння саме макового цвіту - мак 

пов"язаний із снами та видіннями. Таким чином, порівняння натякає на 

майбутні казкові події. 

 «Der Bus, der wie ein bunt geschecktes plumpes Tier in der verlassenen 

Scheune stand». Порівняння автобуса зі звірем створює настрій передчуття 

пригод, натякає на небезпечність мандрівки, у яку вирушили персонажі. 

Гіпербола використовується з метою підкреслення незвичайності подій, 

обставин або почуттів. 

«Nirgends schlief sie so tief und fest wie in dem Bett, das er ihr in den Bus 

gebaut hatte»[10]. У даному реченні перебільшення "ніколи вона не спала таким 

глибоким і міцним сном" вказує на втому дівчинки від важкої подорожі, а 

також натякає на те, що попереду на неї чекають багато безсонних ночей. 

Персоніфікація використовується з метою підкреслення значущості 

явища або обставини для персонажа. 

«Gib zu, es flüstert dir nachts seine Geschichte ins Ohr».[10] Персоніфікація 

проявляється у тому, що книга показана як жива істота, здатна "розповідати 

історію". Використання такого засобу виразності вказує на велике значення, яке 

книги мали для Мо та Меггі. 
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«Das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln». Персоніфікація 

показує книгу як "засіб зберігати спогади": для Мо та Меггі книга не лише 

містить те, що власне в ній написано, але і нагадує про емоції, враження та 

спогади, пережиті у процессі читання. 

«Mo war ihr Zuhause, Mo und ihre Bücher und vielleicht noch dieser Bus, der 

sie von einem fremden Ort zum anderen brachte» [10]. У цьому реченні 

персоніфікація вказує на те, що знайоме оточення було для Меггі цілим світом, 

спогади про нього допомагали дівчинці пристосуватися до незнайомого 

оточення. 

Символ є менш частотним засобом художньої образності (у художньому 

творі як правило спостерігаємо один-два масштабні символи або помічаємо 

відсутність символів, наприклад у реалістичній літературі). 

«Es fiel Regen in jener Nacht, ein feiner, wispernder Regen». Повтор лексеми 

"дощ", епітети "прекрасний", "шепочучий" створюють враження "казкового 

зачину", натякають на те, що незабаром життя персонажів зміниться. 

«Die Dunkelheit war blass vom Regen». У реченні епітет "бліда" та повтор 

лексеми "дощ" у сполученні з лексемою "темрява" підкреслюють таємничість 

простору навколо персонажів. 

«Mo blickte hinaus, durch die immer noch rinnenden Regentropfen, und sagte 

nichts»[10]. Довготривалість дощу створює відтінок суму та тривоги - разом з 

персонажем читач відчуває, що повинне трапитися щось незвичне. 

Отже, кожний художній твір є результатом образного пізнання і 

відображення реальної дійсності художником. Художній літературний твір має 

силу раціонального та емоційного впливу на читача завдяки індивідуально-

образному зображенню світу письменником. Для створення емоційного та 

образного ефекту авторами використовуються синтаксичні та стилістичні 

засоби виразності. 

          Використання різних лексичних одиниць мови надає твору 

цілісного та багатогранного колориту для створення більш яскравішої картини 

художнього твору. Саме таке поєднання різних лексичних одиниць сприяє 
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зближенню дорослих і дітей, долає загрозу тотального роз’єднання і вчить, що 

розуміти і прощати важливіше, ніж засуджувати. І разом з тим книга для дітей 

прочитується на різних рівнях і сприймається у кожному віці по-своєму, 

поєднуючи безпосередньо-щирий погляд дитини і життєвий досвід дорослого. 

Можливо, тому їх варто читати разом, приносячи ідеї розуміння і поваги один 

до одного із книжкової реальності у наше життя.  
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