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УДК 821.161.2.09 Філологічні науки  

 

ФЕНОМЕН СЕЛЯНСЬКОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

В КОНТЕКСТІ ТВОРІВ І. МАСЛОВА 

 

Бакумкіна М. О., 

аспірантка кафедри світової літератури, 

Харківський національний педагогічний  

університет імені Г.С.Сковороди, 

м. Харків, Україна 

Усебічний погляд на виникнення та існування «селянської прози» необ-

хідний для розуміння  означеної теми в творах відомого письменника Івана 

Маслова. Іван Степанович Маслов – сучасний письменник, який розкрив у сво-

їх творах нові грані трудівника-селянина, котрий нерозривно пов’язаний із 

рідною землею у повоєнні роки, післявоєнні роки, в роки перебудови держави. 

Безперечно, виникнення і формування селянської прози як найбільш зна-

чного (поряд з військовою і міською прозою) літературного феномену 1960-

1980-х рр. було обумовлено соціально-історичними процесами, які почалися ще 

в 1930-1940-х рр., періоду так званого розкуркулення і масової колективізації. 

Цей процес було продовжено під час здійснення руйнівного проекту з ліквідації 

«неперспективних» сіл у 1960-1970-х рр., що продовжується й сьогодні. Такі 

процеси призвели до тотального «розселянювання» колгоспників, зникнення 

традиційного села в цілому, а внаслідок цього – і до руйнування багатовікової 

самобутньої народної культури.  

Тема розпаду й моральних норм життя простої сільської людини, її духо-

вного стану по-різному висвітлюється у творчості письменників Ф.Абрамова, 

В.Шукшина, В.Распутіна, І.Маслова, В.Астаф’єва, О.Солженіцина. У худож-

ньому вiднoшеннi з погляду глибини і своєрідності мopaльнo-фiлocoфськoї 

пpoблeмaтики «селянська пpoзa» згаданих письменників – яcкрaве й значнe 

явищe лiтepатуpи. Їхнi твоpи глибоко пcихoлoгiчнi, спoвненi роздумів над про-

блемами сьогодення. 

Наприклад, у 1963-1966 рр. були надруковані кращі твори 

О.Солженіцина, серед них оповідання «Матрьонине подвір'я». Поява оповідан-
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ня «Матрьонине подвір'я» прокладала дорогу цілому напряму так званої «се-

лянської прози» 1960-80-х poкiв. Відоме оповідання «Матрьонине подвір'я» у 

первісній редакції мало заголовок «Не існує села без праведника». Образ колго-

спниці Матрьони Василівни Григор'євої – велике художнє відкриття 

письменника. Село Тальново, де вона живе, це, за висловом автора, – «внутрі-

шня» країна. Через Тальнівські злидні, безправ'я і безпросвітність 

розкривається все життя. О.Солженіцин показує жорстоке розорення села, його 

людей, серед яких встояла духом лише проста селянка. «Матрьона в оповіданні 

Солженіцина – носій моральної високої проби, що йде своїм корінням в багато-

віковий уклад сільського життя: від Матрьони простягаються зв’язки до образу 

Івана Африканича з повісті В. Бєлова «Звична справа», і до распутінських ста-

рух, і до жіночих образів Ф. Абрамова», – стверджує дослідниця О. Етова [1, 

с. 144]. 

Якщо аналізувати талант Федора Абрамова, то в селянському океані на-

родного життя він являв і являє той духовний материк, в просторі якого 

невичерпно б’ють ключові божественні джерела, що живлять світ небесними 

сонцями совісті, добра, братерства, милосердя і співчуття, – писав І. Маслов [2, 

с. 12-37]. 

Всебічний погляд на виникнення та існування «селянської пpoзи» дає нам 

змогу простежити становлення і відношення до неї самого письменника 

І. Маслова. Стаття І. Маслова про творчість Ф. Абрамова озаглавлена просто: 

«Федір Абрамов як людина», тому що він для І. Маслова, перш за все, – людина 

з великої літери, «духовний материк», праведник, як і багато абрамівських пер-

сонажів. Ф.Абрамов-людина була невіддільною для І. Маслова від Ф. Абра-

мова-письменника, від його книг і його героїв, вірніше від тих з них, в яких він, 

не приховуючи цього, любив те саме, що любив у самому собі – силу, широту, 

хоробрість, готовність постояти за себе і за справу, яку ти вважаєш правою. 

Сказане не вичерпує і власного характеру І. Маслова. Однак в особистості кож-

ної людини є щось, що визначає все інше. Неможливо уявити собі І. Маслова, 

який би пробачив своєму герою віроломство або боягузтво.  
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Тематика, ідеї, творчі пошуки І. Маслова пов’язані із проблемою «селян-

ської» прози, які здебільшого розвіювали міфи, розвінчували кумирів тотальної 

ідеології, догматичні стереотипи.  

Через життя усієї сім'ї І. Маслових пройшла війна, сам він залишився без 

батька, у селі залишилося багато вдів та сиріт. Читаючи його твори, відчуваєш 

не тільки всю глибину особистої причетності до неї, але і всю міру особистого 

трагізму. При всій гіркості спогадів про війну, безстрашними пошуками прав-

ди, серед найжорстокіших і страшних обставин століття, на прикладі героїв 

письменника, можна простежити, як особистісні риси письменника дозволили 

йому стверджувати правду, долати труднощі, вирішувати проблеми, не відхо-

дячи від власного розуміння й бачення світу та людини.  

Серед доробку Івана Маслова видані в різний час книжки ―Білий цвіт те-

рену‖ (1977), ―Материнський вогонь‖ (1986), ―Час цвітіння зірок‖ (1984), 

―Селяни‖ (1984), ―Вікнами на зорю‖ (1987), ―Заручини‖ (1989), ―Син‖ (1990), 

―Правда як міра таланту‖, ―Вибране‖ у 8-ми томах (1997-2006). Провідна тема 

його творчості – життя повоєнного села, гострі соціальні та морально-етичні 

проблеми сучасності. Вважаємо, що бажання збагатити теми загальним життє-

вим змістом – яскрава та сильна сторона його творчості. 

Його оповідання «Тривога» (1984 р.), «Хміль» (1986 р.), «Запальничка» 

(1986 р.), «Хазяїн» (1986 р.), «Любиста» (1987 р.), «Агеєві бджоли» (1987 р.), 

«Ріка» (1987 р.) та інші торкаються трагічної проблеми: він гостро відчуває, що 

селянська тема зникає з історичної арени існування, селянство як клас переро-

джується і поступово щезає у всьому світі, народжується фермерство як клас; 

автор жалкує, що із світової цивілізації зникає величезний пласт народної куль-

тури, фольклору, і утримати це руйнування не вдається нікому.  

З самого початку письменник І. Маслов займає позицію, що дозволяє 

йому, не зважаючи на співчуття власним героям, ставитися до них критично. 

Цьому сприяє, здебільшого, підтекст, який відіграє певну роль в його творчос-

ті. Від такого підтексту складається враження, що на активній взаємодії вже 

сказаного і того, що мається на увазі, коли ці елементи тісно спаяні, і невиди-
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ме, і «підводне» протягом сюжету повідомляє силу і сенс подіям, що відбува-

ються. 

Так, дослідник М. Мельниченко наголошує на тому, що І. Маслов у своїх 

оповіданнях торкається загальнолюдських проблем, долає соціальну обмеже-

ність, стверджує національне як невід’ємну частину вселюдського, 

підпорядковує увесь свій талант ствердженню людського в людині.  «Письмен-

ник натхненно висвітлює внутрішній світ людини села, той своєрідний антураж 

і нерозривну єдність людини з природою, і той трагічний процес зміщення в 

свідомості та в оцінці духовних надбань, що настали внаслідок революцій, війн 

і не менш спустошливих соціальних зламів сучасної доби» [3, с. 290].  

Погоджуємося із М. Мельниченком, який зазначає: «повернення Івана 

Маслова до рідної землі, що наснажує на творчість, переосмислення цінностей 

життя крізь авторську самооцінку глибоко закорінене в рідних місцях, в рідно-

му селі, означає постійне повернення до свого призначення. Життя, зіставлене 

по великому кругообігу з прикметами вічного, оновленого в ньому, і становить 

тканину глибоких роздумів над людською долею в прозі Івана Маслова» [3, 

с. 295].  

Згадуючи свій творчий шлях, повернення думками додому, на початку 

XXI століття письменник І. Маслов пристрасне бажав, «…щоб герої, в свій час 

від’єднавшись від мене, залишились молодими, ствердивши тим самим і мою 

молодість, і мою силу. І молодість, і силу постійного молодого світу. Хочеться, 

щоб мої герої пройшли молодими скрізь усі часи, залишаючись в кожному дні 

цікавими для інших. І для себе також» [4, с. 430].  

Таким чином, селянська проза І. Маслова є важливим складником літера-

турного процесу другої половини XX ст. і являє собою перспективний матеріал 

для подальшого аналізу в системі явищ художньої культури і літератури 90-х 

років ХХ ст. – початку ХХІ ст. Говорячи про оповідання І. Маслова, слід підк-

реслити, що майже всі вони спираються на народну основу, фольклор, де 

вимальовуються позитивні та негативні явища навколишнього світу та життя 

сучасної людини.  
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СИСТЕМНІ ЗВ’ЯЗКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  

ПРИЙМЕННИКОВО-ВІДМІНКОВОЇ МОДЕЛІ 

 

Божко Ю.О., 

кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри теорії і практики англійської мови 

Харківського національного педагогічного університету  

ім. Г.С. Сковороди 

Фразеологізми прийменниково-відмінкової моделі не існують ізольовано 

один від одного і від інших  фразеологічних одиниць. Як між компонентами 

ФО, так і між фразеологізмами існують взаємовідношення, які базуються на 

певних закономірностях. Із кола питань, що стосуються системних зв’язків у 

фразеологічному складі мови,  розглянемо  питання   полісемії і омонімії фра-

зеологічних одиниць прийменниково-відмінкової моделі . Багатозначність 

фразеологічних одиниць мовознавцями визнається як реальне явище. ―Причи-

нами появи багатозначних ФО, - зазначає  В.М.Білоноженко, є потреба 

виражати складну думку диференційованіше та необхідність традиції визнача-

льних ознак складного поняття‖ [1,с. 34].  
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 Переважну більшість багатозначних ФО прийменниково-відмінкової мо-

делі складають одиниці з двома і трьома значеннями. Наприклад: На арапа – 1) 

―нахабно, безцеремонно‖ (Бюрократи діють на арапа) (ФСУМ); 2) ―абияк, без 

належної підготовки‖ (- Що для такого колгоспу сто тисяч, коли йому потріб-

ні мільйони? Ні, товариші, на арапа ми нічого не звикли ні робити, ні радити) 

(С.Добровольський) [2,с. 15].   Під аршин – 1) ―до війська, в солдати‖ (Он у вдо-

ви один син, Та й той пішов під аршин) (П.Куліш); 2) ―підходить для служби у 

війську‖ ( Усі невлад, усі назад, В усіх доля мати. А у вдови один син, Та й той 

якраз під аршин) (Т.Шевченко)  [2, с.15]. За версту  - 1) ―відразу‖ (Строкаря з 

економії від хазяйського заверсту по духу почуєш) (М.Стельмах); 2) ―дуже си-

льно‖ (Він… умів і втриматись на ньому [жеребці], переганяючи буйну кінську 

силу на гарячу, аж рожеву піну. І недарма від чоловіка за версту несло кінсь-

ким духом. (М.Стельмах) [2, с.73]. При ділі - 1) ―який має постійну роботу, 

влаштований‖ (Вся сім’я у нас при ділі: Я, дочка і чоловік, Бо пішли ми до арті-

лі Ще весною, ще торік) (С.Олійник); 2)   ―в роботі, в діяльності‖ (- Для вас, 

Степане  Кириловичу,  буде   подвійна користь   на передовій:   ви побачите 

наших славних бійців при ділі і водночас розпізнаєте ворога) (В.Кучер) [2,с. 

244]. На дурничку –  1)  ―за чужий рахунок, чужим коштом‖  (Сходились сусі-

ди.., вітчим навіть діставав десь чвертку, частував охочих 

випитинадурничку) (П.Колесник); 2) ―задарма, безкоштовно‖ (Новаки починали 

розуміти, що треба братися до якогось діла, що ніхто не годуватиме його на 

дурничку) (З.Тулуб) [2, с.274].За мить – 1) ―дуже швидко‖ (Грозова хмара ви-

хлюпнула зливу За мить одну) (П.Воронько); 2) ―відразу після чого-небудь‖ 

(Земфірові потемніло в очах. Зразу він наче не розчовпав, про що річ, але за 

мить страшна думка блиснула йому в голові) (М.Коцюбинський); 3) ―безпосе-

редньо перед чим-небудь‖ (Ось підійшла вона і зір у зорі тоне. А перед цим за 

мить, я кляв її на муки) (В.Сосюра) [2,с. 489]. Під носом – 1) ―дуже близько від 

когось‖ (- Як курить хто мені під носом, то здається, оддав би все на світі, 

щоб тільки покуштувати отого поганого зілля) (І.Нечуй-Левицький); 2) ―дуже 

скоро, у найближчому часі‖ (З других економій приїздили рядчики наймати од-
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радян, давали плату не малу. - Чого нам забиватися? У нас жнива під носом, - 

одкинулись одрадяни) (Панас Мирний); 3) ―тихо, нерозбірливо‖ (зі сл. говори-

ти, мовити) (Ставав [Роман] на дорозі, щось мимрив під носом, щось 

міркував) (М.Коцюбинський)[2,с. 559]. 

У реалізації окремого фразеологічного значення велику роль відіграє кон-

текст, словесне оточення, в якому вживається фразеологічна одиниця. 

―Контекст щодо багатозначності фразеологізму, - підкреслює В.П.Жуков, - є 

засобом виділення і актуалізації виділеного значення. Без контекстуальної під-

тримки неможливо реалізувати жодного значення фразеологізму‖ [3,с. 201]. 

Так, ФО з миром значення 1) ―з добрим наміром, по доброму‖ реалізує зі сло-

вами прийти, звернутися (Гей ти, степ угорський, пушта зелена! Чи ти бачила 

грізне руське військо, що до тебе з миром  прийшло) (А.Хижняк), зн. 2) ―не ка-

раючи, не чинячи перешкод‖ – зі сл. пускати, відпустити (Повстанці виділили 

їм [грецьким матросам] старий рибальський баркас на веслах і, побажавши 

вдруге не попадатись, з миром відпустили в море, до своїх) (О. Гончар), а зна-

чення, що 3) ―виражає добре побажання при прощанні, розставанні‖, реалізує зі 

сл. іди, ідіть, зоставайтеся [Годвінсон (береться за шапку):] Зостаньте [зо-

ставайтеся] з миром! (Леся Українка). 

Скільки розрізняється значень фразеологізму, стільки й стадій переосми-

слення в кожному зі своїх значень він проходить.  Створення ще одного 

фразеологічного значення шляхом переосмислення первинного фразеологічно-

го значення вважаємо неможливим, оскільки існує певний  механізм 

формування фразеологічного значення. Багатозначна ФО може реалізувати різ-

ні семи, внаслідок чого вона може мати декілька варіантів фразеологічного 

значення. У момент уживання багатозначна фразеологічна одиниця, як і одноз-

начна, має тільки один варіант фразеологічного значення. 

Аналіз семантичних особливостей фразеологізмів прийменниково-

відмінкової моделі включає обов’язкову всебічну їх характеристику. Такий під-

хід до опису цих  одиниць мови вимагає і розгляду фразеологічних омонімів. 

"Під фразеологічними омонімами, - пише Л.Г.Авксентьєв, - розуміють такі фра-
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зеологічні одиниці, які повністю збігаються за компонентним складом, але не 

мають нічого спільного у значенні" [4,с. 66]. Наприклад: на руку – "щось влаш-

товує кого-небудь, збігається з його бажаннями" (Секретар волревкому – 

худющий, витрішкуватий юнак у студентській тужурці – голосно читав з 

rанку закон. Слухають його діди, слухають, поспиравшись на милиці, фронто-

вики, жагуче ловлять кожне слово… солдатки.. Їхній закон на руку Чаплинці, 

нічого не скажешь! ) (О.Гончар); На руку! – військова команда, що означає: 

взяти гвинтівку, автомат і т. ін. напереваги [5,с. 900]. Слід відзначити, що 

омонімічних фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі є незначна кі-

лькість.  

Таким чином, аналіз системних семантичних зв’язків досліджуваних оди-

ниць вказує на те, що фразеологізмам прийменниково-відмінкової моделі, як і 

одиницям лексичним, властиві явища полісемії і омонімії. 
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 студентка 21-АМ групи 

  Науковий керівник: 
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Анотація. Статтю присвячено аналізу фразеологічних одиниць з релігій-

ним компонентом. Визначено дискурсивні релігійні маркери, котрі впливають 

на загальне сприйняття інформації та ситуації в цілому. Виділено групи лексем, 

котрі мають спільні та відмінні семантичні функції.  

Ключові слова: фразеологічна одиниця, релігійна фразеологія, релігій-

ний маркер, світосприйняття. 

Annotation. The given article deals with the analysis of the phraseological unit 

with religious component. The discourses religious markers that influence on the 

general perception of the information and situation in general have been determined. 

Groups of lexemes which have similar and different semantic functions have been 

distinguished. 

Key words: phraseological unit, religious phraseology, religious marker, world 

perception. 

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття характеризується значним 

розширенням сфери інтересів мовознавства. Феномен національного світоба-

чення та світосприйняття відбитий у мові. З усіх рівнів мови людини 

фразеологія – найбільш складне і самобутнє явище, що потребує багатоаспект-

ного та поглибленого вивчення.  

      На протязі багатьох століть Біблія є джерелом цитування та похо-

дження нових фразеологізмів. У кожній країні та в кожного народу 

фразеологічний склад долові жваво реагує на економічний, політичний, істори-
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чний розвиток. Нові відносини, що виникли між державою та церквою породи-

ли нову хвилю інтересу до Біблії і, як наслідок, до біблійних виразів. Цей 

інтерес з’явився не тільки у публіцистів, письменників, корінних носіїв мови, а 

й вчених-лінгвістів, лексикографів. Проте дослідження та праці по фразеології 

мають різний характер. Крім того, розходження у вживанні біблеїзмів, виявлені 

в різних мовах – у даному випадку англійської та української, актуалізують 

проблему прийнятного перекладу подібних слів та виразів, а також їх вплив на 

культурне світосприйняття народом. 

Аналіз останніх досліджень. Фразеологічний корпус мови, як зазначає 

В. Телія, - особливо сприятливий матеріал для вивчення взаємодії мови й лю-

дини, «оскільки  тут концептуалізовані не тільки знання про власне людську 

наївну картину світу, але й запрограмовано участь цих мовних сутностей у мі-

жпоколінній трансляції еталонів і стереотипів національної культури» [12, 9]. 

Питаннями порівняльної лексики української фразеології з релігійним компо-

нентом присвячені праці Г. Барана (2011), А. Кузи (2012,2013), Т. Лебедьової , 

Ю. Оніщенка,  А. Берестової (2014).  

           В англійській мові дослідженнями релігійних фразеологізмів про-

ведені незначні,зокрема А. Мороз (2016), дисертація О. Дзери (1999). Тут ми 

можемо зазначити, що релігійні ідіоми допомагають формувати унікальну релі-

гію, культуру, традиції та історію британського народу. 

Стаття має за мету розглянути культурно-семантичні особливості вжи-

вання фразеологізмів з релігійним компонентом у мовному просторі сучасної 

англійської та української мов. 

Виклад основного матеріалу. Надавши терміну «фразеологічна   одини-

ця» визначення, більшість вчених цілком справедливо вважають, що 

фразеологічна одиниця наділена цілим комплексом ознак, які відображають її 

специфіку, до числа яких входять неподільність, відтворюваність, стійкість, об-

разність, експресивність, що обумовлює специфіку комунікативної та 

практичної потреби використання фразеологічної одиниці. 
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Весь людський шлях пронизаний пошуком істини,правди і саме тут віра 

переконує не зупинятися. Через пізнання ми набираємось досвіду, розуміємо те, 

що та хто нас оточує. Релігійні фразеологізми увібрали в себе мудрість багатьох 

давніх народів. Суспільства XXI століття відтворюють їх у новіших аспектах, 

що дозволяє ще більше розширити сферу мовознавства. Важливість та практич-

ну значимість біблійнокомпонентних фразеологічних одиниць на основі 

художніх творів доводять й інші мовознавці (Л. Дяченко, В. Сулима, М. Скаб, 

І. Карамишева та ін.). Фразеологізми – це згустки розуму й емоцій, як і мо-

ва,отже, наскрізь пронизані враженнями,оцінками,почуттями,пристосовані до 

вербалізації семантики мовця і слухача,читача; вони суціль комунікативні й 

прагматичні, з найширшою й деталізованою шкалою конотацій. Таке перепле-

тення найтонших нюансів звучання й становить їх експресивно-стилістичне 

забарвлення, зумовлює стильове розшарування з невичерпними потенціями 

функціонального використання. Істотні зміни в усіх сферах суспільного життя 

сприяють не тільки формуванню нового мислення, а й становленню адекватних 

засобів фразеологічного вираження [26, 269].  

Предмет релігії називають різними термінами: таємниця,божество, інше, 

щось важливе, Бог, numinosum, Sacrum. Переклад релігійних текстів – це й пе-

реклад текстів про Бога, і текстів Бога до людей (біблійні тексти), і текстів до 

Бога (молитви, сповідь).  

Складність дискурсивного перекладу полягає в тому, що у кожної люди-

ни своє світобачення, тому інтерпретатору складно достовірно передати 

світобачення народу до якого він не належить. Слід зауважити, що ступінь пе-

рекладацької адаптації сучасних релігійних текстів пов'язаний із жанровою 

приналежністю твору. Перекладацькою діяльністю почали займатись тисячі 

спеціалістів різного профілю, референтів, програмістів, секретарів та інше. То-

му в теорії перекладу одразу постала проблема змістовності та достовірності 

перекладу і, також як наслідок, компетентності перекладача. Однак саме перек-

лад є основним посередником міжнаціональної комунікації. Найважче 

працювати з художнім перекладом, бо тут вже йдеться про пряму передачу 
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пoчуттів. Одна з проблем художнього перекладу – співвідношення контексту 

aвтора і контексту перекладача. У художньому перекладі контекст останнього 

дуже наближається до контексту першого. Критерієм співпадання, або, навпа-

ки, розходження обох контекстів є міра співвідношення даних дійсності і 

даних, взятих з літератури. Письменник іде від дійсності і свого сприйняття її 

до закріпленого словами образу. Перекладач іде від існуючого тексту і відтво-

рюваної в уяві дійсності через її ―вторинне‖, ―наведене‖ сприйняття до нового 

образного втілення, закріпленого в тексті перекладу. 

Феномен релігійної мови реалізується у релігійній комунікації. Як відомо, 

у вітчизняній лінгвістиці релігійний стиль як окремий функціональний стиль 

почали виокремлювати не так давно, лише в останні десять–п'ятнадцять років, 

до того ж питання про кількість функціональних стилів наразі залишається від-

критим для сучасних дослідників [Шевченко 2004]. Термін "релігійний стиль" 

ухвалений на Всеукраїнській науковій конференції, проведеній Інститутом Бо-

гословської Термінології та Перекладів у 1998 році. Вживаються також інші 

варіанти назви цього стилю: сакральний стиль, богословський стиль, релігійно-

проповідницький стиль (С. А. Гостєєва, Л. П. Крисін, І. М. Гольберг), конфесій-

ний стиль (Л. І. Шевченко, Н. Дзюбишина-Мельник), біблійний стиль (Д. Бен-

ковська), церковно-релігійний стиль (О. А. Крилова), церковно-проповідниць-

кий стиль, церковно-біблійний стиль, церковно-релігійний стиль. 

Загальновизнаним ядром бібліїзмів уважають фразеологізми, значна час-

тина яких уміщена не лише до словників біблійних слів та виразів, а й до 

загальномовних фразеологічних і тлумачних словників, напр., до «Словника 

української мови» в 11-ти томах (СУМ-11): лепта вдовиці – «порівняно невели-

кий, убогий вклад у що-небудь спільне; содом і гоморра: «а) крайнє безладдя; 

метушня, шум; б) крайня аморальність, розпуста, що панують де-небудь»; ва-

вилонське стовпотворіння – «безладдя,гармидер, при якому люди не розуміють 

один одного». «Проте дуже багато біблійних усталених виразів мають будову 

речення – простого чи складного, вони зазвичай у тлумачні словники потрап-

ляють дуже рідко», – зазначає М. Скаб. Це стосується, зокрема, таких крилатих 
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виразів, як Без волі Божої і волос не впаде; Не хлібом єдиним живе людина; 

Хто сіє вітер, той пожне бурю та ін. 

Лексема гог (гога), що вживається у стійкому виразі гога і магога, гог і 

маго г, гог-маго г, го га-маго га, го ги та маго ги) зі значенням — «за Біблією й Ко-

раном — дикі, жорстокі народи, війна з якими нібито передуватиме кінцеві 

світу. Розказує [пан Симейон], …як набіжать гоги та магоги, мов кримська та-

тарва (Г. Квітка-Основ’яненко); Страшно інших – тих народівневідомих племен 

диких – гогів і магогів, які прийдуть із земель східних, незнаних, щоб покарати 

нас за гріхи наші! (В. Малик)» – зазначеної стилістичної ремарки немає, як і не 

було її в СУМ-11, однак у дефініції наявна вказівка на біблійне походження цієї 

мовної одиниці. 

В українську мовну систему фраземи і паремії входили двома шляхами: із 

текстів Біблії та іншоїсакральної літератури через користування нешироким за-

галом священства та під час проповідей, де священики не лише пояснювали 

символічне та метафоричне значення євангельських притч, а й сприяли форму-

ванню біблійно-християнсько-церковного фонду номінацій. Віруючі постійно 

послуговуючись у конфесійній сфері такими словами і словосполученнями, по-

ступово запам’ятовували їх, відтак перетворювали на одиниці ономасіологічної 

системи мови. 

Лексичний фонд збагатили і назви церковних свят та пов’язані з ними ку-

льтурно-релігійні реалії, відбиті у народній фразеології: Не дивниця, що на 

Різдво метелиця; Великий піст усім прижме хвіст; На обертання птиця з гнізда 

повертається (Обертіння – Віднайдення Чесної Голови Святого Іоанна Хрести-

теля (Предтечі)) та інші. У фразеологічному фонді української мови наявні 

численні приказки народні повір’я. Важливим досягненням стало видання на 

початку 90-х років ХХ ст. першого академічного «Фразеологічного словника 

української мови» у двох томах, метою якого було якомога повніше відобрази-

ти загальновживану фразеологію нашої мови та подати її детальну 

лексикографічну характеристику. У першому томі цього словника подано 74 

фразеологізми з ключовим словом Бог (Бог знає, Бог з тобою, Бог милував, ба-
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чить Бог, Бог прийняв душу до себе, Бог розум одібрав та ін.), проте вся релі-

гійна фразеологія української мови тут ще не розкрита. Важливим 

продовженням праці українських лексикографів і фразеографів став вихід у світ 

2001 року книги професора А. Коваль «Спочатку було Слово: Крилаті вислови 

біблійного походження в українській мові». Проаналізовано понад 350 біблій-

них висловів (а також похідні від них). Особливістю книги є те, що крилаті 

вислови подано не в алфавітному порядку, а в такій послідовності, як вони 

вжиті в Біблії. Це дає змогу читачам збагатити свої знання про Святе Письмо, 

про зміст і стиль кожної його частини. 

Найперші спроби перекласти Біблію на англосакську мову датуються 

сьомим століттям, але перший повний переклад, завершений під керівництвом 

Джона Уікліфа, побачив світ лише в кінці 14 століття. У 20 столітті була зроб-

лена спроба створити авторитетний текст англійської Біблії для нового часу. В 

англомовній літературі Л. П. Сміт вперше виділив біблеїзми в окремий клас 

фразеологічних одиниць. 

Біблійні тексти англійською мовою повинні були сприяти розвитку духо-

вної єдності різнорідного і різномовного населення. Під час різних історичних 

процесів Біблія набувала новішого змісту, зокрема в Америці. Наприклад,при 

субституції слів murder – Assassin – killer – terrorist відбувається підміна понять. 

У першому випадку відбувається заміна слова murder історизмом Assassin, а 

також підмінюється поняття.  У другому випадку історизм замінюється словом 

killer, а субституція поняття відбувається у бік його розширення. У третьому 

випадку відбувається субституція  слова і підміна поняття  у зв'язку з екстралі-

нгвальними чинниками: 

KJV: …and leddest into wilderness four thousand men that were murderers?     

NASB: …and led four thousand men Assassins into wilderness? 

NCV: … and led four thousand killers to desert. 

TNIV: …and led four thousand terrorists into desert some time ago /Acts 21: 38/. 

Варто зазначити, що, аналізуючи англомовний матеріал Біблії, було вияв-

лено часте вживання фразеологізму ―harden your heart‖, наприклад: ―Donot 
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harden your hearts,as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness‖ (Psalm 

95:8), ―If there is a poor man with you, one of your brothers, in any of your towns in 

your land which the LORD your Godis giving you, you shall not harden your heart, 

nor close your hand from your poor brother‖ (Deuteronomy 15:7). Таким чином, 

поданий фразеологізм означає черствість, бездушність, байдужість. Він утворе-

ний за допомогою стилістичного засобу, метафори, де дія, що може відбутися 

лише з предметом, переноситься на живе серце, надаючи йому характеристики 

твердості. Згаданий вище фразеологізм вживається в біблійному тексті як за-

клик до людяності. 

Оскільки біблеїзми широко використовуються як в англійській, так і в 

українській мовах, виникає потреба у пошуку відповідників, тобто їх перекладі. 

Ми простежили такі способи перекладу фразеологізмів біблійного походження: 

manna from Heaven – манна з неба, commandments of God – заповіді Божі, 

tabernacle of meeting – скинія заповіту, Book of Life – книга життя та ін.. 

Висновки: Отож, загалом функціональне навантаження біблійних фразе-

ологізмів є досить великим. Предметом релігійних текстів є завжди і в першу 

чергу, сфера сакрального (релігійного). Сакральність – це здатність тексту 

сприяти виходу реципієнта до світу специфічних сакральних смислів, занурю-

ючи його до відповідного дискурсу.  

Слов’янські мови під впливом культури православ’я засвоїли, зберегли і 

почасти трансформували під впливом етнічного світосприйняття сталі слова і 

словосполучення релігійного походження.  

Результати проведеного дослідження показали,що картини світу, пред-

ставлені в британській і американських англомовних версіях Біблії, не є 

дзеркальним відображенням один одного. 
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Трансформація мотивів та образів світової літератури, а особливо біблій-

них та античних, у творах більшості авторів не досліджені, тому це питання і 
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досі залишається невирішеним, що викликає зацікавлення у більшості літерату-

рознавців. Переосмислення мотивів та образів зустрічаємо у Лесі Українки, 

Тараса Шевченка, Ольги Кобилянської та інших. Сучасних письменників та 

нaуковців першомотиви та першообрази приваблюють і досі, оскільки вони є 

невичерпним джерелом народної мудрості і в кожну епоху один і той же міф 

може витлумачуватися по-різному, залежно від культури, історії та соціальних 

змін.  

Казки є одним із потужних джерел для сучасних митців слова.На сьогодні 

однією з найвідоміших казок, яка популярна і досі, серед реципієнтів дошкіль-

ного віку є «Казка про Червоний Капелюшок». Ця казка дитинства про 

дівчинку, яка відправилася у ліс, за проханням своєї матері, щоб віднести бабу-

сі пиріжки, і яку по дорозі перехопив вовк, обманувши її, що привело до певних 

наслідків.  

Казка про Червоний Капелюшок і Сірого Вовка - це класичний сценарій 

про Жертву, Гвалтівника, Спостерігача і Рятувальника. При цьому ролі в періо-

дичному сценарії часто ротируються, або це відбувається швидше формально (в 

більш коротких відносинах). У цьому сюжеті можна зависнути надовго і 

нaзавжди[1]. 

Всі ми знаємо, що казка про Червоний Капелюшок розповідає нам про ді-

вчинку, яка зустріла Вовка по дорозі через ліс до бабусі. Літературно оброблена 

ця історія була Шарлем Перо (вперше видана у 1697 р.). Проникаючи в маси, 

«Казка про Червоний Капелюшок» почала змінюватися. Так, в збірнику братів 

Грімм, виданому через 115 років після її першої публікації, зникла мораль і 

вiдновився хороший кінець – дівчинку і бабусю врятували мисливці [4, с.55].  

У своїй роботі "Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в 

игры" Ерік Берн розглядає Червоний Капелюшок із позиції марсіанина і пропо-

нує таку інтерпретацію та розуміння сюжету: у цій казці кожен герой прагне до 

дії майже будь-якою ціною. Якщо брати результат таким, яким він є насправді, 

то все в цілому – інтрига, в пастку якої попався нещасний вовк: його змусили 

уявити себе спритником, здатним обдурити кого завгодно, використавши дів-
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чинку в якості приманки. Тоді мораль сюжету, може бути, не в тому, що мале-

ньким дівчаткам треба триматися подалі від лісу, де водяться вовки, а в тому, 

що вовкам слід триматися подалі від дівчаток, які виглядають наївно, і від їхніх 

бабусь. Коротше кажучи: вовку не можна гуляти в лісі одному. Якщо читач по-

бачить у цьому аналізі цинізм, то радимо уявити собі Червоний Капелюшок в 

реальному житті. Вирішальна відповідь полягає в питанні: ким стане Червоний 

Капелюшок з такою матір'ю і з таким досвідом в майбутньому, коливиросте?[6] 

Один із українських письменників по-своєму подав цю давню казку на 

сучасний лад – ним є Олександр Завара, виходець із Східної України, письмен-

ник, рецензент та музикант. Закінчив філологічний факультет. Дебютував у 

2013 році романом «IQ = FAQ (Історія Хворого розуму)», наразі працює у жанрі 

прози та поезії, готуючи для читачів новий роман «Гелтер Склертер», який вар-

то очікувати вже в цьому році.  

У 2017 у світ вийшов роман «Песиголовець» Олександра Завари, який на-

зиває свій роман химерним фентезі, хоча більшість читачів та рецензентів 

вважають, що це доволі якісний український горор — чистий і без домішок. 

Святий Христофор, письменник Юрко Побиван, містичне Прикарпаття, 

багато горору та «коріння» казок — все це, і не тільки, поєднано у новому 

романі письменника[5]. Олександр Завара вміє нагнати страху на читача і за-

крутити історію таким чином, що від неї не відірватися, доки не буде 

перегорнута остання сторінка. Його інтерпретація казкового сюжету нагадує 

химерну містифікацію: от хто б міг уявити, що Червоний Капелюшок житиме 

серед язичників-полян у часи, коли відбувалося масове навернення до христи-

янства, у лісі на неї нападуть здичавілі лісоруби-людоїди, а порятує дівчину од 

вірної смерті такий собі Асур Сіроманець, виходець з екзотичного Сходу, 

«кремезний чоловік з головою кровожерливого вовка [3, с.67]» … [3, с.5-6]:  

…Брудні, з довжелезними, сплутаним волоссям і кошлатими бородами, 

чоловіки уздріли дівчинку, коли вона тільки-но вийшла  із полянського села. Тоді 

вони й надумали напасти [3, с.70]. Колишні лісоруби, позбувшись здорового глу-

зду, не шкодували ані жінок, ані дітей [3, с.71]. Дівчинка незчулася, як перед 
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нею виріс височезний дядько, від якого огидно смерділо потом і калом[3, с.72]. 

Що було згодом, Оленка вже не знала, а коли розплющила очі, то побачила, що 

над нею сидить Сіроманець. Однією рукою він спирався на увігнаний у землю 

скривавлений меч, а іншою гладив її чоло. Мабуть, таким чином песиголовець 

намагався привести її до тями [3, с.73].  

Як бачимо, Олександр Завара «помістив» звичний для нас образ 

Чeрвоного Капелюшка у далекі-далекі часи, давши дівчинці ім’я і нагородивши 

її червоним каптуром, що робить її наближеною до персонажу казки, а також 

зробив її приятелем перевертня – Асура Сіроманця, який є принцем-втікачем, 

первісток короля, котрий убив доньку старого жреця, бо та обманом хотіла 

привернути його до поганської віри.  

Образ Асура – це протиріччя в одному цілому: з одного боку ми бачимо 

його ненависть, кровожерливість і жагу до вбивств, масового кровопролиття; з 

іншого – Асур є справедливим, про це розповідає історія про те, як песиголо-

вець помилував двох хлопців, котрі хотіли вкрасти в нього здобич (див. с.68), 

не вбивши їх, а лише відрубавши молодикам по долоні, він відповідає людям 

взаємністю і не порушує кордони їхнього поселення, якщо вони не переходять 

межі в лісі. Також, цікавим є те, що Асур уособлює в собі образ Святого Хрис-

тофора – «стара ікона з доволі дивним святим. То був чоловік, який тримав у 

руці спис і мав голову пса» [3, с.76]. 

Образ Оленки, вона ж Червоний Капелюшок, - це тип звичайної сільської 

дівчинки, людини, яка при кризових ситуаціях і загрозі власному життю і жит-

тю близької людини може продати вірного друга: зраджує Сіроманця, бо новий 

чоловік матері розказав усе поганцям про дружбу Оленки й Асура, і мати від-

правили у хату болю, де катували. Справедливого Сіроманця стратили на 

Галявині вічної роси (при повному місяці) за відмову коритися поганській вірі 

(в цьому випадку, мисливцем із звичної для нас казки, який вбиває поганого 

вовка і рятує Червоний Капелюшок, стає загін поганців).  

Взагалі, незвичним є те, що Червоний Капелюшок (Оленка) та вовк (песи-

головець Асур Сіроманець) є приятелями, ба більше, читаючи роман, можна 
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відчути особливий зв'язок між цими двома, хоча автор на пряму про це не 

зaявляє.  

Подібну інтерпретацію сюжету ми можемо зустрінути і в кінематографі, 

фільм «Червоний Капелюшок» (2011) режисера Кетрін Хардвік розповідає нам 

одну із історії Середніх віків: жителів віддаленого містечка Даггерхорн от вже 

як два покоління тероризує кровожерливий перевертень, що мешкає поруч у 

лісі. Мешканці, аби задобрити ненаситного звіра, приносили йому в жертву 

щомісяця домашніх тварин, до того часу, поки у Валері не виявився відьом-

ський дар і стало відомо, що саме через неї вовк постійно повертався до 

поселення. Валері – звичайна дівчина, яка отримала в подарунок від бабусі (теж 

відьма) каптур червоного кольору, тому даггерхонці прозвали її «Червоним Ка-

пелюшком». Загалом, сюжет захоплює глядача з перших же хвилин перегляду і 

до останнього витримує таємницю, хто ж цей загадковий перевертень, адже 

ним був один із мешканців поселення… 

Новаторством є те, що перевертнем у цій кінострічці виявився батько Че-

рвоного Капелюшка, і відповідно, що у Валері тече кров вовка. Здається, такої 

інтерпретації сюжету ще не було. 

Отож, можемо сміливо сказати, що трансформації образів давніх казок та 

міфів орієнтовні на сучасних читачів і зумовлені бажаннями та їх очікуваннями 

від літератури. Зокрема, Олександр Завара показує, що між двома абсолютно 

різними «світами» може бути дружба, гармонія, яка досягається взаєморозу-

мінням. Роман «Песиголовець» це історія в історії, доказ циклічності часу та 

переконання в існуванні надлюдського у нашому вимірі. Він змушує подивити-

ся на давню історію по-іншому: цей роман дає нам можливість у звичному для 

нам негативному знайти щось добре, причини такої ненависті до світу, і дає 

зaдуматися над таким питанням: а чи не оточення робить нас таким озлобленим 

і наша поведінка – захисна реакція?... 
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СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Дягилева О.С., 

проректор з навчально-методичної роботи 

Херсонської Державної Морської Академії 

Юрженко А.Ю., 

викладач англійської мови судномеханічного відділення 

морського коледжу Херсонської  

Державної Морської Академії 

 Морські спеціалісти задля успішної професійної діяльності на судні по-

винні володіти комунікативною компетентністю, тобто бути здатними 

застосовувати знання робочої мови на судні (англійської) у конкретному спіл-

куванні. Новітні технології пропонують багато нових методик, які мають свої 

http://www.ion.ranepa.ru/оборотни_сб_final.pdf
https://vezha.vn.ua/pesygolovets-mif-chy-realnist-u-vinnytsi-prezentuyut-roman-gorror-oleksandra-zavary/
https://vezha.vn.ua/pesygolovets-mif-chy-realnist-u-vinnytsi-prezentuyut-roman-gorror-oleksandra-zavary/
http://lib.ru/PSIHO/bern.txt
http://lit.1september.ru/article.php?ID=200204404
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переваги та методики. Одна з таких методик – гейміфікація [1, с.9]. Під геймі-

фікацією зарубіжні дослідники розуміють використання ігрових практик та 

механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до ви-

рішення проблем [2, с.14]. Однією з платформ для створення гейміфікованих 

вправ для вивчення англійської мови є LearningApps.org. До готових шаблонів 

гейміфікованих вправ на сайті ми відносимо: вікторину, кросворд, пазл та ігри 

«Знайти слова», «Перший мільйон», «Вгадати слово», «Парочки», «Скачки». 

Вікторина дозволяє створити не лімітовану кількість питань, які можуть бути у 

вигляді тексту, малюнку, відео або аудіо. До цих питань викладач додає макси-

мально вісім варіантів відповідей, які також можуть бути у вигляді тексту, 

малюнку, відео або аудіо. Питання можна показувати впорядковано чи випад-

ково. Навіть при неправильній відповіді відбувається перехід до наступного 

питання. Правильна відповідь буде виділена зеленим кольором. В кінці є під-

сумок про кількість правильних відповідей. Задля естетичності завдання є змога 

додати фоновий малюнок, який може також впливати на проходження студен-

том вправ. Коли правильне рішення буде знайдене, викладач може написати 

текст зворотного зв’язку. Ця опція особливо важлива, коли така вправа входить 

у ланцюг вправ квесту та ключова відповідь впливає на проходження наступно-

го завдання.  

 Гейміфіковані вправи позитивно впливають на мотивацію, сприяють са-

моосвіті. Студенти вирішують серйозні професійні завдання, граючи. Новітні 

технології (гейміфікація) допомагають у формуванні комунікативної компетен-

тності.  

Література: 
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Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps 

(ed. 1st). Sebastopol, California: O'Reilly Media. P. 14-15. 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabe_Zichermann&action=edit&redlink=1
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КОМІСИВНІ МОВЛЕННЄВІ АКТИ В КОНТЕКСТІ КОМУНІКАЦІЇ  

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ) 

 

Заграновська О.І., 

                                                            асистент кафедри англійської філології                            

                                                            факультет іноземних мов 

                                                            Прикарпатський національний                      

                                                            університет імені Василя Стефаника 

                                                            м. Івано-Франківськ, Україна 

Вивчення проблеми мовленнєвого спілкування посідає вагоме місце в су-

часній комунікативно зорієнтованій лінгвістиці. Особливо важливим для 

дослідження є питання мовленнєвого акту (далі – МА) та його роль у здійсненні 

успішного спілкування. Адже саме МА перетворює мовне висловлення в носія 

комунікативного смислу [2, с.21]. 
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Завдяки широкому вживанню МА в процесі спілкування комуніканти до-

сягають успішної комунікативної мети, адже спілкування людей відбувається у 

межах комунікативного акту, складовими якого є особистості учасників комуні-

кації (адресанта і адресата ) як носіїв соціальних ролей, психічних властивостей, 

психологічних якостей, духовних, естетичних тощо ідеалів, когнітивних особли-

востей; конститутивні елементи спілкування; повідомлення, яке поєднує 

комунікантів тощо [2, с.186]. 

Основи теорії МА було закладено Дж. Остіном у 1955 р. у межах 

Джеймсівського курсу, читаного ним у Гарвардському університеті. У 1962 р. його 

погляди знайшли своє втілення у посмертно виданій книзі «Слово як дія». Ідеї 

Остіна розвивали філософи-аналітики, логіки та прагматики Дж. Серль, 

П. Строссон, Г. Грайс, Дж. Ліч, лінгвісти А. Вежбицька, М. Нікітін та ін. [2, с.187]. 

Опираючись на дослідження вчених-лінгвістів типовим можемо вважати 

таке розуміння МА: «Мовленнєвий акт – це цілеспрямована мовленнєва дія, яка 

відбувається відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, що розг-

лядається в межах прагматичної ситуації» [1, с.136]. 

Досліджено основні ознаки МА, а саме інтенціональність (умисність), ці-

леспрямованість і конвенціональність.  

Метою нашої розвідки є розглянути та показати на англомовних прикладах 

найуживаніші засоби вираження комісивних МА в контексті комунікації. 

Предметом дослідження є комісивні МА у процесі спілкування. 

Аналіз проводитимемо на матеріалі сучасної англійської мови. 

Згідно досліджень та вивчення питання МА, Дж.Остін розмежував і ви-

тлумачив дієслова п’яти класів: вердиктивів, екзерситивів, комісивів, 

бехабітивів, експозитивів. Дж. Серль виділив у своїй класифікації п’ять основ-

них типів іллокутивних актів: репрезентативи, директиви, комісиви, експреси ви, 

декларації [4, с. 170]. 

Кожен МА, що належить до того чи іншого класу характеризується чіт-

кою структурою, несе певне семантичне навантаження та здійснює потрібну 

комунікативну мету. 
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У нашому дослідження ми зупинимося на комісивних МА та на прикла-

дах сучасної англійської мови покажемо роль їх застосування в процесі 

комунікації для досягнення конкретної комунікативної мети. 

Комісиви вважаються МА зобов’язання, що зобов'язують виконати певні 

дії у майбутньому або дотримуватися певної лінії поведінки [5]. Типовими ви-

явами цього класу постають обіцянки та інші обов’язки, зокрема заяви про 

наміри і різне вираження підтримки, наприклад англійські дієслова типу con-

sent ―погоджуватися‖, gиаrаntее ―гарантувати‖, promise ―обіцяти‖, vow 

―клястися, присягатися‖, swear ―клястися, присягатися‖ та ін. Комісиви – це ух-

вала обов’язків про наміри.  

Наведемо приклади вживання даних актів в англійській мові: 

1)  consent (згода): 

Her parents would not give their consent to the marriage (її батьки не дають 

згоди на   шлюб) 

Silence gives consent (прислів’я – мовчання) 

He consented to make a speech at the meeting (він погодився зробити про-

мову на зборах) 

2)  guarantee (гарантія): 

I guarantee to pay back all the money (я гарантую повернути уся гроші) 

Health cannot be guaranteed (на здоров’я нема гарантії)  

I guarantee the you will enjoy the walk! (гарантую, вам сподобається  прогу-

лянка) 

3)  promise (обіцянка): 

I promise you I will keep my word! (обіцяю тобі дотримати свого слова) 

They promise sunny weather today  (на сьогодні обіцяють сонячну погоду) 

I won’t break my promise (я не порушу своєї обіцянки) 

4)  vow (клятва): 

The bride and groom exchanged vows at the ceremony (наречені обмінялися 

обіцянками любові) 

The monks take a vow of silence (монахині дають обітницю мовчання) 
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5)  swear (заприсягтися):  

He swore revenge on the killers (він заприсягся помститися убивцям) 

Everyone was sworn to secrecy / silence (всі заприсяглися мовчати). 

Варто відмітити, що успішне здійснення МА обіцянки забезпечується 

пресупозиційними умовами успішності, дотримання яких приведе до бажаного 

результату.  Окреслимо найголовніші з них : а) мовець певний того, що може 

здійснити бажану для співрозмовника дію; б) він щирий у своїй готовності 

пов’язати себе зобов’язанням; в) він переконаний, що його майбутня дія буде 

корисною для адресата; г) адресат хоче, щоб адресант виконав обіцяну дію; д) 

обидва знають, що недотримання обіцянки засуджується; е) при невиконанні 

умов адресат має право вдатися до запобіжних заходів: нагадати, вимагати, 

притягнути до відповідальності тощо.  

Аналізуючи вище наведені приклади вираження обіцянки, присяги чи 

згоди, ми можемо стверджувати, що комісивні МА відіграють важливу роль у 

процесі людського спілкування. Вживаючи комісивні МА, комуніканти мають 

змогу виражати обіцянки щодо виконання тих чи інших дій, давати зо-

бов’язання, висловлювати згоду чи незгоду з приводу тієї чи іншої ситуації.  

Знання та вміле застосування таких актів в контексті комунікації забезпечує 

успішне досягнення конкретної комунікативної мети. 

Література: 

 1. Арутюнова Н.Д. Дискурс / Н.Д. Арутюнова // Лингвистический энцик-

лопедический словарь. – М., 1990. – С. 136 – 137. 

2.  Бацевич Ф.С. Лінгвістична генологія: проблеми і перспективи: Моног-

рафія / Ф.С. Бацевич. – Львів: ПАІС, 2005. – 256 с. 

3.  Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич // Під-

ручник. – К. : Видавничий центр «Академія», 2009. – 344 с.  

4. Серль Дж. Класификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной  

лингвистике. Вып.17 / Дж. Серль. – М.: Прогресс, 1986. – С.170 ‒ 194. 

5. Вікіпедія [Електроннийресурс]. – Режим доступу: https://uk.wiki-

pedia.org/wiki/Мовленнєвий_акт   

https://uk.wikipedia.org/wiki/Мовленнєвий_акт
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ЛЕКСИЧНІ Й ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Карпушина М. Г., 

к. пед. наук, доцент кафедри перекладу 

Національна академія Державної  

прикордонної служби України  

ім. Б. Хмельницького,  

м. Хмельницький, Україна 

Шумило І. І., 

ст. викладач кафедри перекладу 

Національна академія Державної  

прикордонної служби України  

ім. Б. Хмельницького,  

м. Хмельницький, Україна 

Термінологія – це одна з найбільш змінних частин словникового складу 

мови. Вирішальна роль у її розвитку та функціонуванні належить соціальним та 

науково-технічним факторам. Відтак, для отримання реалістичної картини 

утворення термінів, потрібне виконання взаємопов’язаного дослідження термі-

нології і відповідної галузі знань. Більшість досліджень термінологічних систем 

демонструють своєрідні комбінації загально-лінгвістичних закономірностей і 

характерологічних обставин, які впливають на лексику певної галузі знань. 

Мета цього дослідження – здійснити вибірку й проаналізувати автентичну 

англійську термінологію прикордонної галузі з метою її класифікації та перекладу. 

Англійська мова у галузі прикордоннології зазнає значних змін завдяки 

інноваційним технологіям у науці і техніці, які проникають у різні види переві-

рок, контролю, захисту інформації, так само як і у різні сфери діяльності 

прикордонних відомств. Тому великий приплив нових слів і словосполучень, 

які набувають нових конотацій, потребує їх вивчення й з’ясування. Окрім того 

прикордонні терміни, які сьогодні циркулюють у цій галузі, безпосередньо 

пов’язані з різними процесами, що відбуваються на геополітичній карті світу 
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(збройні конфлікти, активна нелегальна міграція, транскордонна злочинність, 

контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, незакон-

не переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, 

радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів), появою нових ін-

тернет-технологій, які «покращують» діяльність не лише прикордонної служби, 

але й організованих злочинних угрупувань, терористичних організацій тощо. 

То ж прикордонна термінологія відображає цю складну багатоаспектну ситуа-

цію, що враховує відповідні зміни і впливає на функціонування термінів. 

Об’єктом дослідження є прикордонні терміни, які використовуються на 

сайтах прикордонних відомств англомовних країн, зокрема США, Великобри-

танії, Канади, офіційних документах цих відомств тощо. Предметом 

дослідження є термінологічні одиниці, які використовуються у ситуаціях пере-

тину кордону у пунктах пропуску. Матеріал для дослідження склала вибірка 

англійських термінів, яка була здійснена шляхом вивчення офіційних веб-

сторінок Департаменту нацбезпеки США [1] уряду Сполученого Королівства 

Великої Британії та Ірландії [2]. У цьому дослідженні ми розглядаємо прості і 

складні терміни, термінологічні словосполучення і їх абревіатури. 

Науковці поділяють терміни за різними критеріями: за функціями 

(В. Лєйчик), будовою (В. Карабан, С. Попов), галузями (Л. Агафонова, Ю. Віт, 

Т. Канделакі, О. Литвинко) тощо. Беручи до уваги той факт, що термінологія, 

яку ми досліджуємо, обмежена у використанні певною галуззю спілкування, а 

саме прикордоннологією, ми групуємо їх за змістом галузі. Як результат ми ро-

зподіляємо їх за тематичними групами, до яких відносимо такі: назви, що 

позначають порушників прикордонного режиму; ознаки порушень; інструмен-

ти прикордонного менеджменту; види перевірки; види правопорушень. 

До прикладу, серед назв, які позначають порушників прикордонного ре-

жиму, на веб-сайті уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії 

ми виявили irregular migrant, clandestine entrant, illegal immigrant. 

Терміни irregular, undocumented і unauthorized можуть заміняти один од-

ного у цьому контексті. Термін irregular migrant визначають як особа, яка 

https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-3-alien-stowaways-attempting-enter-port-entry-eastern
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-3-alien-stowaways-attempting-enter-port-entry-eastern
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перетинає кордон з порушенням законодавчих норм країни походження, приз-

начення або транзиту. Наприклад, The status of migrants can change during their 

journey and stay in the country of transit/destination, which makes it difficult to have 

a comprehensive picture of irregular migration and the profiles of irregular migrants.  

Терміни clandestine і illegal мають спільне значення нелегальний. Термін 

illegal часто вживають паралельно з близькими за значенням illicit, illegitimate, 

unlawful, clandestine, однак їх конотації дещо різняться. Так clandestine має зна-

чення таємний, прихований, нелегальний і, у нашому випадку, передбачає 

нелегальність унаслідок уникання від прикордонного контролю шляхом прихо-

вування або схову (clandestine employment / migrant); illicit – має на увазі 

заборону законом або суспільством (illicit goods); illegitimate – незаконний, на-

приклад наркотик незаконного походження (illegitimate drug) unlawful – 

незаконний, але не завжди нелегальний у конкретному контексті, наприклад 

такий, який суперечить правилам (unlawful game / strike / trafficking). 

Road transport companies and their drivers must secure vehicles coming into 

the UK to stop clandestine entrants. A clandestine entrant is a person who hides in or 

on a vehicle to avoid going through UK border control. 

На веб-сайті Департаменту нацбезпеки США ми виявили інші терміни 

для позначення споріднених понять, серед яких impostor, іnadmissible foreign 

national, illegal entrant, illegal alien, alien stowaways. 

The officer suspected the woman of being an impostor due to what he 

perceived as a facial mismatch to the passport photo (людина, яка видає себе за ін-

шу особу, самозванець). 

Inadmissible foreign nationals often attempt to use U.S. passports belonging to 

others to attempt illegal entry into the United States (іноземець, якому заборонений 

в’їзд до країни). 

This new wall will be far more durable and far more effective in deterring 

would-be illegal entrants (людина, яка нелегально в'їхала в країну / іммігрант без 

візи). 

U.S. Customs and Border Protection Officers found Wednesday three alien 
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stowaways on board the vessel M/T Derg arriving into the Yabucoa port from San 

Pedro de Macoris, Dominican Republic (іноземець, який прокрався на борт (часто 

без документів). 

El Paso Sector continues to experience a high number of apprehensions of 

illegal aliens and drug smuggling (іноземець, який нелегально потрапив до країни). 

Серед термінів, які позначають ознаки порушень слід згадати такі: a facial 

mismatch to the passport photo, face-to-photo matching, to-be-matched individual. 

Unfamiliar face matching is a complex signal detection process: observers 

must extract diagnostic identity information from noisy and potentially variable 

signals (i.e., the live face and the photo ID), while adopting a criterion for whether 

that information signals a match or a mismatch (ознаки відповідності зовнішності 

особи з фотографією у її документі). 

До групи інструментів прикордонного менеджменту було долучено сло-

восполучення й їхні абревіатури, які часто вживані у сучасному професійному 

термінологічному полі. Наприклад, Electronic System for Travel Authorization 

(ESTA), Visa Waiver Program (VWP), Electronic Travel Authorization (eTA), 

International Parental Child Abduction (IPCA), Clandestine Entrant Civil Penalty 

Team (CECPT), Convention on International Trade in Endangered Species (CITES). 

Canada has introduced a new entry requirement, known as eTA, for visa-

exempt foreign nationals traveling to Canada by air (електронна авторизація подо-

рожей). 

ESTA is an automated system that determines the eligibility of visitors to travel 

to the United States under the VWP (електронна система авторизації в’їзду; про-

грама безвізового в’їзду). 

Border Force officers made 276 seizures containing tens of thousands of 

products banned under CITES at UK ports and airports (Конвенція про міжнародну 

торгівлю представниками флори і фауни, які знаходяться на межі вимирання). 

Серед термінів, що позначають види перевірок, було виявлено: сargo 

processing, secondary inspection, to screen rail cars тощо. 
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Anything suspicious is passed on to the secondary inspection (поглиблена пе-

ревірка). 

A (canine) and non-intrusive inspection by CBP officers resulted in the 

discovery of 180 packages containing 2,149 pounds of alleged marijuana that has an 

estimated street value of $429,844 (дистанційно-діагностичний огляд). 

До термінологічної групи видів порушень було включено такі як drug 

smuggling offenses, immigration violations, unreported currency, prohibited agric-

?lture, counterfeit consumer goods, illicit products тощо. 

Наприклад, Montoya was removed from the country more than 10 times for 

immigration violations dating back to 1993 (порушення візового режиму). 

He served a 24-month prison sentence for drug smuggling offenses and was 

removed from the country after confinement (злочини, які пов’язані з контрабан-

дою наркотиків). 

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що значна кількість термінів 

є такими, які потребують пояснень, оскільки не мають точних відповідників в 

українській мові. З цієї причини терміни прикордонної галузі, які циркулюють на 

інтернет ресурсах відповідних служб США, Великобританії, Канади, потребують 

ретельного вивчення та порівняння з термінами, які вживані на аналогічних 

українських веб-сайтах. Окрім того вивчення термінів прикордонної галузі до-

зволить розвивати та впорядкувати її маловивчену термінологічну систему. 

Знання цих термінів беззаперечно полегшує спілкування з міжнародними органі-

заціями у межах співпраці ДПСУ та FRONTEX, IOM, EUBAM тощо. 

Література 

1. Департамент нацбезпеки США. Взято з https://www.cbp.gov/new-

sroom/local-media-release/cbp-arrests-3-alien-stowaways-attempting-enter-port-

entry-eastern 

2. Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. Взято з 
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https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-3-alien-stowaways-attempting-enter-port-entry-eastern
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-arrests-3-alien-stowaways-attempting-enter-port-entry-eastern
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ВАРІАТИВНІСТЬ МОВИ: СИСТЕМНИЙ ЗБІЙ АБО  

ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ 

 

Корнєєва О. М. 

викладач  

кафедри мовних та гуманітарних дисциплін № 1 

Донецький національний медичний університет 

м. Краматорськ, Україна 

Кожного дня, під час спілкування, написання певного тексту або перекла-

ду ми свідомо чи несвідомо обираємо з ряду мовних варінтів, той що найкраще 

підходить для виконання конкретної комунікативної функції. Й. Крауз зазначав 

у ситуаційних чинниках, які впливають на вибір мовця, наступні: характер мо-

вних повідомлень, їхня функція, а також особистість адресанта та його 

орієнтація на адресата. До суб’єктивних чинників, доповнених М. Бірвішем, 

можна віднести рівень освіченості мовця, бо люди з різних соціальних груп бу-

дуть надавати перевагу різним варіантам [4; 59]. Поширеність засобів масової 

інформації мала б «уніфікувати» мову і зменшити кількість варіантів, але ми 

бачимо, що, наприклад, стилістична варіантність, навпаки збільшується. 

Проблемою мовних варіантів займалися Ф. де Соссюр, К. Пайк, Й. Круз, 

М. Бірвіш, Н. С. Бабенко, Н. М. Семенюк та інші. 

З точки зору когнітивної лінгвістики, яка розглядає зв'язок між мислен-

ням та мовною репрезентацією, нам може бути цікаво розглянути варіантність, 

як засіб найточнішої передачі певної інформації реципієнту з одного боку, та як 

результат прагнення людини мати завжди мати вибір, з іншого.  

Варіативність мови – це, перш за все, явище видозміни якоїсь рівневої 

ознаки мовних одиниць, що приводить до існування їхніх паралельних форм і є 

виявом мовної надмірності чи економії, тенденцією розвитку мови, наслідком її 

функціонально-стилістичного й територіального розшарування [4; 59]. Варіанти 

виокремлюють на всіх мовних рівнях: фонетичні, акцентуаційні, морфологічні, 

орфоепічні, орфографічні, морфемні, фразеологічні та синтаксичні. 
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Інше трактування «варіативність», як фундаментальна ознака мовної сис-

теми й мовлення, що передбачає різноманітність мовленнєвої реалізації, яка 

може бути штучно уніфікована до комплексу спільних ознак. 

Е. Г. Кулікова визначає, що варіант тісно пов'язаний з селективним мис-

ленням, яке властиве стилістиці та різноманітним спробам класифікувати 

мовний матеріал, притаманний стилістиці [2]. Порівняйте також: «Норма 

пов’язана з поняттям селекції, відбору. У своєму розвитку літературна мова бе-

ре засоби з інших різновидів національної мови – з діалектів, просторіччя, 

жаргонів, але робить це надзвичайно обережно. І норма у такому випадку відіг-

рає роль фільтру: вона у літературне вживання усе найбільш виразне, 

комунікативно-необхідне та затримує, відсіює усе випадкове, функціонально 

зайве. Це селективна та одночасно захисна функція норми, її консерватизм – 

безсумнівно позитивне явище, так як він слугує зв’язуючим елементом між ку-

льтурами різних поколінь і соціальних прошарків суспільства» [1; 83]. Ідея 

відбору варіанта настільки тісно зрослася з ідеєю норми, що навіть відсутність 

варіанта вписується в загальну норму як нульова реалізація. На думку 

Н. М. Семенюк там, де вибора немає, говорять про «реалізуючий» бік норми, 

там де він є, – про «селективний» [2]. 

За принципом онтологічного дуалізму мовне варіювання реалізується в 

опозиції варіанта та інваріанта [4; 59]. Інваріант – це абстрактне поняття або 

ознака, що означає матеріальне узагальнення суттєвих ознак представника пев-

ного класу об’єктів. О. О. Селиванова зазначає: «Інваріант мовних одиниць не 

має матеріального представлення в мовленні, а є лише класифікаційним засо-

бом інвентаризації одиниць мови, яка не складається з інваріантів, а лише 

впорядкована ними» [4; 59]. 

Прикладами варіативності на морфемному рівні є частини слова, у яких 

можуть чергуватися звуки. Порівняйте наступні російські слова: собирать-

соберу (корінь -бер і -бир), сыночек-сыночка (суфікс -чек та –чка). Тобто, у 

обох випадках ми бачимо варіанти одних морфем, різниця між якими, тільки в 

особливостях використання. 
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Отже, можемо зробити висновок, що варіативність є результатом розвит-

ку будь-якої живої мови. 
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У літературознавстві екзистенціалізм визначається як літературна течія 

модернізму середини ХХ ст., на яку вплинула філософія. Літературознавці 

вживають різноманітні терміни щодо поняття літературний екзистенціалзм. Та-

кі українські дослідники, як Ю. І. Ковалів [3, с. 316], інтерпретують екзистен-

ціалізм як поняття, Р. Т. Гром’як [5, с. 225] – як течію, Є. Васильєв [2, с. 423] – 

як течію або умонастрій. У художньому творі аналіз різноманітних екзистенці-

алів, що «являють собою сублімацію підвалин людської свідомості, та 

докладний розгляд їхньої художньої реалізації» 1, с. 41 дає змогу адекватно 

визначити концептуально-стильові особливості й ціннісні орієнтири письмен-

ника.   

http://www.t21.rgups.ru/archive/doc2011/2/14.doc
http://www.t21.rgups.ru/archive/doc2011/2/14.doc
https://helpiks.org/8-90141.html
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Домінантною екзистенційною категорією є буття. Тут варто говорити як 

про позитивні характеристики буття, так і про негативні його вияви. До перших 

належить надія, бажання вибору, свобода тощо. 

Надія розкривається насамперед у контексті екзистенційної парадигми 

совісті, яка складається з екзистенціалів турботи, рішучості, відповідальності, 

що, у свою чергу, пов’язані з екзистенціалами бажання, вибору, свободи. Со-

вість розглядається як здатність «відчувати» світ, «приймати» світ у себе.  

Совість нерозривно пов’язана з екзистенціалом турботи, незамінним чин-

ником коекзистенційного зв’язку.  Надзвичайно близьким до екзистенційної 

парадигми совісті є екзистенційна парадигма пам’яті, що теж пов’язана з фено-

меном «відчуття» й особливо близька до поняття духу.   

Важливою виявляється і  екзистенційна парадигма любові. Цей екзистен-

ціал насамперед означає духовне свято спілкування, взаємозв’язок між людьми, 

а також передбачає відповідальність, солідарність, дружбу, повагу. 

Отже, названі екзистенціали глибоко характеризують світ й утворюють 

коло «позитивних» рис людського існування. Протилежні поняття є екзистенці-

алами, що стосуються світу безнадії, злості, зневіри, де «владарюють технології 

перетворення людини на функцію» 1, с. 42. 

У радянському суспільстві, де жив Ігор Костецький (1913 – 1983 рр.),  

пиcьменники неодноразово звернулися до складних морально-філософських 

проблем: сенсового наповнення життя людини; внутрішньої свободи особисто-

сті; особистої відповідальності людини за свій внутрішній вибір – 

відповідальності перед собою, духовного відчуження між людьми; «естетики 

страждання»; жіночої та дитячої долі в кризовому стані суспільства тощо. 

Бачимо, проблеми, що їх порушує екзистенціалізм, не є вигаданими чи 

надуманими. Мотив трагічності, порожнечі, безцільності, нікчемності людсь-

ких прагнень породжений настроєм песимізму й розчарування знаходили своє 

місце у житті митців. 

Творчий доробок Ігоря Костецького (справжнє ім’я Ігор Мерзляков) 

пeретинається багатьма літературними рухами,  які відігравали роль провідних 
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у ХХ столітті. Костецький, зокрема, належав до засновників і чільних теорети-

ків Мистецького українського руху в еміграції та до числа найяскравіших 

українських письменників-модерністів свого покоління. Але його художній 

дoробок, хоч і зазнав впливу великого спектру модерністичних рухів,  більше 

спрямований на експресіонізм та екзистенціалізм, які й визначили тематику 

йoго творчості.  

«Повість про останній сірник…» Ігоря Костецького є одним з найпарадо-

ксальніших творів письменника, у якому яскраво  проявляється «двійництво» 

героїв, їхні пошуки істинності буття та розуміння духовного та морального па-

діння навколишнього світу. 

Твір має велику назву, яка звучить таким чином: «Повість про останній 

сірник, яка містить повчальні відомості з техніки прикурювання, а також опові-

дає про користь мати власну запальничку, про доцільність святкувати свій 

тридцять третій день народження та про багато інших цілком поважних речей». 

У ньому насамперед представлені два світи: предметний та персонний. Кожен 

із цих світів відображаються непрямим часом, проте доволі відчутним часом, 

що спливає: сірник останній, а персонажеві Джефрі Мельникові саме  виповню-

ється тридцять три роки.  

Загалом останній сірник можемо асоціювати із першочерговою потребою 

добувати вогонь, аби мати можливість жити, але разом із цим у тексті просте-

жується і значно глибший зміст. Ранок, коли у Джефрі Мельника залишається 

один сірник,  був його Днем народженням, яке він вирішив святкувати наодин-

ці.  Автор підкреслює хибність та мізерність ходу ранішніх думок персонажа, 

якому спало на думку з допомогою цього сірника спричинити пожежу, аби цей 

день став унікальним: «Що, подумав він, іцо якби з цього останнього враніш-

нього сірника та сталася надвечір велика пожежа. Це могло б стати 

знаменною подією. Як же низько над прірвою всі ми ходимо, і наша призвичає-

на до буденного ходу життьових епізодів думка ніколи не погодиться 

припустити, що кинутий і безумовно згаслий сірник спроможний викликати 

катастрофу» 4, с. 190.  
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Напрочуд важливе місце у творі займає проблема цілісності існування як 

світу, так і персонажів повісті.  Джефрі  наголошує: «Я безсилий перед цілістю 

людського світу. Я безсилий перед цілістю власної душі. Мало того, я не вірю в 

можливість цілості власної душі, бо мою душу щодня шмагає і шматує і 

ро’зїдає моє незадоволене почуття справедливости» 4, с. 193.  Цю проблему 

підкреслено ще й з допомогою прийому двійництва, що характерна узагалі для 

творчості Ігоря Костецького.  Українська науковця Інна Юрова, яка вивчала  

«Повість про останній сірник» в контексті притаманного для І. Костецького мо-

тиву двійництва, вважає, що «В основу […] покладено протиставлення героя та 

антагоніста як носіїв двох протилежних ідеологій. […] Герой потрапляє до пев-

ної кризової ситуації, яка змушує його переглянути спосіб життя, переконання, 

погляди, наново відшукати сенс буття; натомість антагоніст, потрапляючи до 

подібної або тієї ж ситуації, залишається етично незмінним» [6, с. 8–9]. 

Варто наголосити, що персонажі аналізованого нами твору  можуть утво-

рювати пари «двійників» не лише  з одним, а  навіть з кількома іншими 

персонажами (Джефрі Мельник – Естрелья да Варга, Кончіта де Варга – Естре-

лья де Варга, Джефрі Мельник – Хосе Отава).  Можемо відстежити загалом 

спільні ознаки у поведінці героїв та антигероїв. У той час, як герой, долаючи 

певну життєву ситуацію, переживає очищення, то антигерой, опиняючись у та-

кій ж або подібній ситуації, практично  не змінюється. 

Також варто звернути на гендерний аспект двійництва, що своєю чергою 

теж торкається екзистенціальний проблем. Загалом  «гендерний «двійник» мо-

же бути таким образом-оксимороном, через який актуалізується міфологема 

про андрогінність й туга за втраченою «цілісністю»» 6, с. 12. 

У гендерному протиставленні можемо звернути увагу на героїню «Повісті 

про останній сірник…» Естрельї, двійництво якої найкраще реалізованого, на 

наш погляд, в діалозі Естрельї та Джефрі наприкінці твору. Хоча герої говорять 

про революцію, їхня розмова стосується ширшого контексту – пасіонарності, 

спраги неспокою, оновлення, наповнення себе енергією пошуку. Крім цього, 

яскраво простежується ще одна проблема людського  існування, яка пов’язана 
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із тим, що людина не завжди обирає те, що хоче – примус:  «Невже перше сло-

во революції саме: мусиш» 4, с. 239; «Естрелья, — закричав юнак, — ти 

мусиш, це наказ усіх. Ти мусиш танцювати для революції»  4, с. 239. 

Особливу роль у творі відіграють і бажання як своєрідний внутрішній 

стимул, який породжує надію. Хоча цей стимул зображений і в доволі негатив-

ному світлі розпачу та відчаю: «Занадто тендітні наші особисті бажання, 

здійснення їх нівечить. Адже світ виник тільки з чиєїсь не заспокоєної спраги», 

– зауважує Джефрі [4, 242]. Розуміємо, що Джефрі тужить за своїм «бажан-

ням», у той час, як його ґендерний двійник – за бажанням-спрагою. 

Найважливіший речовий належить  сірникові, чим автор акцентує вичер-

пальність часу, визначеного кожному для усвідомлення екзистенції. І цей 

останній сірник можна використати або для того, щоб розпалити вогонь, або 

для останнього спалаху, який на мить знищить темряву та відчай. 
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У структурі сучасної функціонально-комунікативної науки про мову лін-

гвістична прагматика (лінгвопрагматика, прагмалінгвістика) посідає особливе 

місце, будучи одним із найдинамічніших напрямів її розвитку.  Кількість 

праць, присвячених проблемам прагматики мови, мовлення і спілкування, з ко-

жним роком зростає: видаються спеціальні журнали, існують періодичні й 

неперіодичні видання, створюються огляди літератури, усе частіше з’являються 

підручники і хрестоматії, а також спеціальні словники термінів лінгвістичної 

прагматики тощо.  

Аналіз спеціальної літератури засвідчує, що сучасна лінгвістична прагма-

тика постає як сфера знань з нечітко окресленим проблемним полем, 

невизначеною оперативною дослідницькою одиницею, несформованими мето-

дами, методиками і прийомами аналізу і неопрацьованою метамовою опису 

своїх об’єктів [1, c. 18].   

Актуальність роботи  полягає у необхідності вивчення мовної комуніка-

ції, в цілому,  і способів впливу на людину за допомогою слова, у важливості 

проблематики типології мовних актів, відсутністю ґрунтовних та всебічних до-

сліджень у цій   галузі,необхідністю виявлення параметрів мовних культур, їх 

ролі в спілкуванні, чинників, що сприяють або перешкоджають встановленню 

діалогу культур. 

Мета роботи – визначення та опис різних класів мовленнєвих актів, вияв-

лення оцінного змісту комунікативної поведінки носіїв мовних культур різних 

типів, опис форм міжособистісної діалогічної взаємодії всередині мовної куль-
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тури і на стиках мовних культур.  

Новизна дослідження становить застосування методики аналізу діалогіч-

ного тексту, виявлені мовні механізми оцінювання та на цій базі описано 

взаємодію мовних актів. 

Розглянемо класифікацію мовних актів за Дж.Серлем та на прикладі 

твoру Фрідріха Дюрренмата «Die Panne» проаналізуємо їх ефективність їх ви-

користання.    

1. Репрезентативи орієнтовані від дійсності до висловлення, мають на ме-

ті відобразити стан справ у світі, тобто реалізують повідомлення щодо стану 

речей. Вони зобов’язують мовця нести відповідальність за істинність вислов-

лювання.  Іллокутивна мета репрезентатива  − задоволення інформаційних 

потреб адресата.    

Перлокутивний ефект від реалізації такого роду мети може бути двох різ-

новидів: привнесення нового знання в епістемічний світ адресата або 

модифікація вже наявного в його епістемічному світі знання [3, c. 25] .  

Для досягнення своєї мети, нові друзі містера Трапса використовували 

такі вживання дієслів репрезентативного класу.   

«Herr Traps, fragte er mit gesträubter Löwenmähne und hochrotem Gesicht, 

das Monokel in der linken Hand, »sind Sie immer noch mit Frau Gygax befreun-

det?»[5, S. 51]  

В результаті аналізу, характеристики, оцінки, вони досягнули того, що під 

впливом алкогольного сп'яніння, містер Трапс, сам надавав мотиви та подроби-

ці можливого скоєного ним вбивства. 

2. Директиви – це прийняття рішення на користь чи проти певного обра-

зу, дії або захисту певних дій. Орієнтовані від висловлення до дійсності, мають 

на меті спонукати адресата робити / не робити що-небудь, припускають наяв-

ність у мовця відповідного бажання, а їх пропозіціональний зміст завжди 

полягає в тому, що адресат здійснить / не зробить деяку дію в майбутньому.  

Іллокутивна мета акту – змусити адресата дещо зробити.  
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Перлокутивний чинник директива полягає у здійсненні впливу на плану-

вання діяльності адресата або у спричиненні невербальних дій. Форма їх 

реалізації – спонукальне речення та різні види імперативу [3, c. 26] . 

«Sie müssen sich zusammennehmen«, mahnte der Verteidiger. »Wichtige Bas-

tionen sind vom Feind genommen; der tote Gygax, unnötigerweise aufgetaucht durch 

Ihr hemmungsloses Geschwätz, droht mächtig, all dies ist schlimm, ein ungeübter 

Verteidiger müßte die Waffen strecken, doch mit Zähigkeit, unter Ausnützung aller 

Chancen und vor allem mit der größten Vorsicht und Disziplin Ihrerseits kann ich 

noch Wesentliches retten.» [5, S. 57] 

Таким чином, саме за допомогою директив, головні перонажі гри, сприя-

ли веселій, дружній обстановці та відвертим розповідям містера Трапса, що 

дозволяло докладніше дізнатись про його життя.     

3.  Коміссиви, зобов'язати мовця до певної ліній поведінки. Відмінним від 

директив, є те що умова виконання є головною. Коміссиви спонукають до ви-

конання дій.      

Іллокутивна мета – адресант бере зобов’язання виконати певні дії відпо-

відно до пропозиційного змісту висловлювання. Форма реалізації – розповідне 

або спонукальне речення. Зобов’язують виконати певні дії у майбутньому або 

дотримуватися певної лінії поведінки [3, c. 27] . 

«Erzählen, erzählen!« forderten die alten Herren.» [5, S. 33] 

«Hört, hört, quakten die Greise.» [5, S. 41] 

Так прокурор або суддя можуть вести допит, та за допомогую дієслів, що 

відносяться до цього касу, спонукати, провокувати до відвертої, детальної роз-

повіді, що максимально розкриває сутність справи.   

4. Екпресиви − включає поняття реакції на поведінку інших людей, їх ві-

дношення один до одного, ввічливого чи не ввічливого ставлення, та інше. Їх 

використовують для вибачення, виражиння симпатії, при зустрічі та прощані, 

для привітання та інше.       

Іллокутивна мета цього мовленнєвого акту полягає в тому, щоб відобра-

зити цей психологічний стан адресанта. Для експресивів особливо характерні 
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фразеологізовані засоби вираження − мовленнєві кліше, метафори, емоційно-

експресивна лексика [3, c. 27]. 

У данному творі, прикладів експресивів найменше, тому що бесіда в суді 

потребує більш офіційного ставлення один до одного, та не дозволяє емоціям та 

почуттям керувати людиною. Тому дієслова данного классу використовуються 

героями лише при знайомстві, та розмов що не стосуються змісту гри. Тому не 

мають важливого значення на викриття містера Трапса.  

«Er hatte eigentlich im Dörfchen essen wollen, im allseits bekannten 

Landgasthof eben, doch wagte er nicht, die Aufforderung abzulehnen.» [5, S. 18] 

5. Експозитиви – використовуються в діях пояснення, включаючи точку 

зору, аргументування. 

«Ich glaube das rechte Wort getroffen zu haben, will doch meine Anklagerede 

nicht eine Schreckensrede sein, die unseren Freund genieren, verwirren könnte, 

sondern eine Würdigung, die ihm sein Verbrechen» [5, S. 43]    

 Таким чином, проаналізувавши твір Фрідріха Дюрренмата «Die Panne», та 

розглянувши на прикладах використання мовних актів, та їх застосування  у 

буденному житті, можна зробити висновок, що за допомогою правильного 

використання функцій мови та дотриманні певного классу дієслів, або їх 

логічного поєднання можливо несвідомо впливати на співрозмовника для 

досягнення певного результату.   

Тому, можемо зробити висновок, що використані містером Трапсом екс-

пресиви та містером Куммером експозитви не принесли перемоги у суді, тобто 

не є ефективними класами дієслів, що не можна сказати про коміссиви, дирек-

тиви, та найбільш використані вердикти 

Слід відмітити, що за класифікацією Дж. Серля до непрямих мовленнєвих 

актів входять непрямі прохання, непрямі відповіді, непрямі вказівки, непрями 

накази, непрями експреси ви [4, c. 65]. Розглянемо його власну пологію непря-

мих мовних актів на прикладі твору Фрідріха Дюрренмата  «Der Besuch der 

alten Dame»:    
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1. Висловлення, що відносяться до здатності слухача виконати певну дію. 

Наприклад монолог Клари на званій вечері, щодо її приїзду, а саме перша пере-

вірка місцевих жителів на здатність вбивства свого сусіда та товариша:  

«Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Du wolltest, 

daß die Zeit aufgehoben würde, eben, im Wald unserer Jugend, voll von Vergängli-

chkeit.» [6, S. 43] 

2. Висловлювання, що виражають побажання мовця, щоб слухач здійснив 

певну дію. Саме таким чином, тобто фінансовою допомогою Клара намагалася  

прийти до своєї цілі, начебто ненароком згадуючи про відплату її вчинку.  

«Nun habe ich sie aufgehoben, und nun will ich Gerechtigkeit, Gerechtigkeit 

für eine Milliarde.» [6, S. 21]  

3. Висловлювання, що належать до здійснення певної дії слухачем. У 

цьому прикладі розглянемо вчинки місцевих жителів щодо Ілла, їх розмови про 

кращий майбутній фінансовий стан, їх полегшення та радість проводження Ілла 

до іншої країни.  

«DER BÜRGERMEISTER Grüß Gott, Ill.   

DER BÜRGERMEISTER Nun, Ill, ich wünsche eine gute Reise.   

DER ARZT Ein schönes weiteres Leben!»  [6, S. 53] 

4. Висловлення, що належить до бажання чи наміру слухача зробити 

певну дію. Сюди можно віднести промову вчителяа на засідані громади з 

приводу вироку Ілла. 

«DER LEHRER Güllener. Wir müssen uns klar sein, daß Frau Zachanassian 

mit dieser Schenkung etwas Bestimmtes will. Was ist dieses Bestimmte?» [6, S. 43] 

5. Висловлення, щодо причин здійснення дії.  Сюди можна віднести 

вигуки місцевого наслення на засіданні громади, щодо вироку Ілла, та їх 

виправдання, а саме що підштовхнуло їх керуватися гаманцем, а не 

моральними цінностями: 

«DIE GEMEINDE Denn wir können nicht leben, wenn wir ein Verbrechen 

unter uns dulden. 

DER BÜRGERMEISTER welches wir ausrotten müssen.» [6, S. 43] 
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6. Висловлення, я яких можуть сполучатися елементи перераховані в 

пунктах 1-5. Розглянемо молитву мешканців на станції, проводжаючи Клару 

разом із тілом Ілла, для того щоб перед небесними силами відмити свій гріх.  

«ALLE Bewahre die heiligen Güter uns, bewahre den Frieden  Bewahre die 

Freiheit. Nacht bleibe fern Verdunkele nimmermehr unsere Stadt  Dieuerstandene 

prächtige»  [6, S. 7] 

На прикладі п’єси  Фрідріха Дюрренмата  «Der Besuch der alten Dame» у 

роботі звернено особливу увагу як на класифікацію прямих і непрямих мовлен-

нєвих актів та на засоби їх передачі.       

 Отже, як бачимо, незважаючи на той факт, що немає єдиної класифікації 

прямих і непрямих мовленнєвих актів, а лише окремі невеликі, але розгалужені 

класифікації вчених, існує багато засобів передачі різних типів непрямих мов-

леннєвих актів. Ці засоби виявлені на основі детального дослідження 

прикладів. Існуючі прийоми та трансформації не допомагають вирішити про-

блему типології непрямих мовленнєвих актів, дана сфера потребує більш 

ґрунтовних досліджень.        Проана-

лізувавши твори Фрідріха Дюрренмата «Die Panne» та «Der Besuch der alten 

Dame» та визначивши  особливості структури мови для ефективного подолання 

захисних бар'єрів свідомості при мовленнєвому тобто мовні інструменти які  

використовуються для цілей мовленнєвого впливу можемо зробии висновок, 

що відповідь виглядає дещо парадоксальною. З одного боку, з метою мовлен-

нєвого впливу можуть бути утилізовані майже будь-які сторони мовної 

структури. З іншого боку – існує лише один інструмент мовленнєвого впливу – 

це використання значущого варіювання мовних структур, при якому розхо-

дження між ними (іноді дуже тонкі, а іноді досить значні) ігноруються 

адресатом повідомлення в рамках «комунікативного компромісу», внаслідок 

чого йому нав'язується одна з декількох можливих інтерпретацій навколишньої 

дійсності. В ідеалі – з погляду цілей мовного впливу – ця дійсність є вигідною 

для мовця [2, c. 27]. 

Аналізуючи твори Фрідріха Дюрренмата «Die Panne» та «Der Besuch der 
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alten Dame» можна зазначити, що впливовий потенціал має сама мова, учасники 

спілкування різноманітні ознаки і властивості спрямовані на адресата. 

Визначили, що мовна комунікація (спілкування) передбачає різні типи і 

способи впливу на свідомість і поведінку адресата. Щоб мовленнєвий вплив 

був ефективним, необхідно знати його механізми, володіти певними 

прийомами, уміти добирати мовні й немовні засоби для його реалізації, що 

вдало використовували герої творів Фрідріха Дюрренмата.  
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Тема гендеру у сьогочасному суспільстві є надзвичайно актуальною. Інди-

катором цього є хочаб виникнення такого терміну, як «феміністська лінгвістика». 

Ця тема доволі широко освітлена у багатьох роботах з гендерної лінгвісти-

ки та психології, але крапку у цих дослідженнях поставлено ще не було.  
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Становлення та інтенсивний розвиток гендерних досліджень в лінгвістиці 

припадає на останні десятиліття ХХ століття, що пов'язано зі зміною наукової 

парадигми в гуманітарних науках під впливом постмодерністської філософії. 

Нове розуміння процесів категоризації, відмова від визнання об'єктивної істи-

ни, інтерес до суб'єктивного, до приватного життя людини, розвиток нових 

теорій особистості, зокрема теорії соціального конструктивізму, призвели до 

перегляду наукових принципів вивчення таких категорій, як етнічність, вік і 

стать які інтерпретувалися раніше як біологічно детерміновані. Цей підхід при-

родньо стимулював вивчення лінгвістичних механізмів прояву гендеру в мові 

та комунікації. У цьому ж напрямку підштовхувала вчених і феміністська кри-

тика мови, яку ряд дослідників відносить до однієї зі складових 

постмодерністської філософії. 

У мовознавстві Е.І.Горошко виділяє наступні три магістральних підходу у 

вивченні гендерного впливу на мовну організацію індивіду. 

Перший підхід зводиться до трактування виключно соціальної природи 

мови жінок і чоловіків і націлений на виявлення тих семантичних відмінностей, 

які можна пояснити особливостями перерозподілу соціальної влади в суспільс-

тві. При цьому мова визначається як якась функціональна похідна від основної 

мови, яка використовується в тих випадках, коли партнери по мови знаходяться 

на різних щаблях соціальної ієрархії. 

Другий соціопсіхолінгвістичний підхід науково редукує «жіночу» і «чо-

ловічу» мову до особливостей мовної поведінки жінки і чоловіка; для нього 

статистичні показники або визначення середніх параметрів мають основополо-

жну значимість і складають каркас для побудови психолінгвістичних теорій 

чоловічого і жіночого типів поведінки. 

Представники третього напрямку роблять упор на когнітивному аспекті 

відмінностей у мовній поведінці статей. Для них виявляється більш значущим 

не тільки визначення частотності відмінностей і оперування її показниками, а й 

створення цілісних лінгвістичних моделей когнітивних підстав мовних  

У соціолінгвістики також зустрічається гіпотеза про більшу консерватив-
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ність «жіночої» мови, проте її обгрунтованість викликає у ряду дослідників 

сумніви. Наприкінці 60  початку 70 років гендерні дослідження в мові отримали 

ще один найпотужніший імпульс завдяки так званому Новому жіночому руху в 

США та Німеччині, в результаті чого в мовознавстві виник своєрідний напрям, 

названий феміністської лінгвістикою. Головна мета феміністської лінгвістики 

складається у викритті патріархату – чоловічого домінування в суспільному і 

культурному житті.[5, с. 23] 

Основоположною в області теоретичної лінгвістики стала робота 

Р.Лакофф «Мова та місце жінки», в центрі уваги якої виявився розгляд загаль-

них питань відображення соціального статусу жінки у мові. Р.Лакофф дійшла 

висновку, що в європейських мовах жінки відображені, як правило, негативно 

(фольклор – кращий тому доказ), вони «присутні частіше в ролі об'єкта, а не 

суб'єкта, а їх мовна поведінка характеризується більшою невпевненістю, ніж 

чоловіча, і в той час гуманністю, орієнтованістю на співрозмовника, і тому 

менш агресивною»[7, с. 37]. На думку автора , все це є наслідоком установле-

ного в європейських суспільствах стереотипу жіночності, що розуміється як 

«м'якість», «поступливість», «покірність». Навпаки, жінки говорять і пишуть у 

чоловічому стилі, тобто вміють наполягати на обговоренні тієї теми, яка їх хви-

лює, в усному мовленні схильні перебивати співрозмовника, використовувати 

форми наказового способу,  сприймалися як «неосвічені», а носії цих форм– як 

чоловікоподібні. Цю ситуацію Р.Лакофф назвала становищем «подвійної пов'я-

заності » жінок-носіїв мови.[8, с. 53] 

Виходячи з перерахованих вище феміністської лінгвістикою ознак андро-

центризм мови, як найбільш характерна форма прояву цього феномена у 

французькій мові нам хотілося б виділити наступні: 

1. Ототожнення понять «людина» і «чоловік». Незважаючи на те, що зна-

чення «жінка» формально включається в дефініцію поняття «людина», 

фактично воно виключається при вживанні цього слова в мові, тобто загально-

людське поняття є маскулінної категорією. У багатьох мовах Європи вони 

позначаються одним словом: man– в англійській, hommе– у французькій, 
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Mann– у німецькій. У французькій мові обидва ці поняття позначаються одним 

словом– homme, і в уявленні більшості носіїв мови це слово пов'язується з чо-

ловічою статтю. Цікаво, що до 1976 р. стаття французького словника давала 

дефініцію слова femme як compagne de l'homme, épouse, celle qui est ou a été 

mariée. І тільки у зв'язку з фемінно-соціальними змінами в суспільстві стаття 

змінює формулювання: 1) être humain de sexe feminin ; 2) épouse ; 3) celle qui est 

ou a été mariée. Значення ж слова homme залишається один раз визначеними і 

незмінними: 1) être mâle; 2) représentant de l'espèce. 

2. Імена іменників жіночого роду є, як правило, похідними від чоловічих, 

а не навпаки (un maître– une maîtresse, un traducteur– une traductrice, un mâle– une 

fémale та ін). Їх часто супроводжує негативна конотація (députée, experte, 

peintresse). Застосування чоловічого позначення до жінки припустимо і підви-

щує її статус і соціальний стан. У сучасному французькому суспільстві 

престижні професії magistrat, avocat, financier, docteur в рівній мірі відносяться 

як до чоловіків, так і до жінок, але жіночого роду ці іменники не мають. У де-

яких випадках при номінації професії осіб жіночої статі у французькій мові до 

іменників чоловічого роду, що позначають рід занять, додається лексема 

femme: femme écrivain, femme docteur, femme savante. Це пов'язано з тим, що до 

XX століття поняття «жінка» і « учений», «жінка» і «письменник» виглядали 

несумісними. 

3.Необхідно відзначити, що деякі «парні» лексичні одиниці, що познача-

ють паралельні поняття, найчастіше виявляються нееквівалентними по 

емотивному, оціночному або експресивному сенсах. Наприклад, наступні імен-

ники чоловічого роду, що мають нейтральне значення, в жіночому роді 

отримують негативне забарвлення: 

чоловічий рід жіночий рід 

maître (пан, господар) maîtresse (коханка) 

fias (хлопець, тип) fiasse (товста, вульгарна дівка) 

courtisan(придворний) courtisane (куртизанка) 
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4. Узгодження на синтаксичному рівні відбувається за формою граматич-

ного роду відповідної частини мови або за рядом фонетичних правил, а не за 

реальною підлогою референта: Son émotion était très forte. ( у відриві від контек-

сту неможливо зрозуміти, хто відчуває цю емоцію: чоловік чи жінка). 

Ігнорування за жіночою статтю у французькій мові виявляє себе й у відсутності 

еквівалента особових приглагольних займенників– непрямих доповнень, які і в 

єдиному, і в множині мають однакову форму вираження: lui, leur. При вживанні 

цих займенників в складних часах не відбувається узгодження, що знову надає 

складність при визначенні статі при розумінні тексту: Je lui ai dit que Pierre s'y 

connaissait bien en matière du cinema, і часто фрази такого типу переводяться на 

російську мову чоловічим родом. Таким чином, в масі випадків жінки часто іг-

норуються французькою мовою, а фемінність і маскулінність виявляються різко 

розмежованими і протиставленими один одному як в якісному (негативна і по-

зитивна оцінка), так і кількісному (домінування чоловічого як 

загальнолюдського) відношенні, що веде до утворення гендерних асиметрій . 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ СПОСІБ ТВОРЕННЯ ОЦІННОСТІ  

У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ-ГУМОРИСТІВ 

 

                                                           Потапова Т.С., Білецька А.В. 

    викладачі 

Дніпровський технікум зварювання та електроні-

ки імені Є.О. Патона 

м. Дніпро, Україна 

Мова є основним засобом людського спілкування. Крім своєї головної, 

комунікативної функції, вона виконує також додаткову – емоційну, експресив-

ну. Неповторний світ інтелекту, почуттів та емоцій, волі людини є невидимим 

для інших. І тільки мова надає найбільше можливостей розкрити їх для інших 

людей, вплинути силою своїх переконань чи почуттів на  людей. Українська 

мова багата на засоби емоційного вираження, одним з яких є оцінні назви (на-

зви суб’єктивної оцінки). 

До цього вивчення явища зверталися такі мовознавці, як Л. М. Полюга, 

Б. Г. Пришва, Л. П. Жаркова, Н. М. Журавльова, Г. М. Сагач,  З. С. Сікорська, 

Б. А. Шарпило. Учені, зокрема, досліджували семантику оцінних номінацій 

осіб, адже серед слів, що виконують номінативну функцію, чималий фонд ста-

новить оцінна номінація, яка є результатом свідомої діяльності комунікантів і 

яка передбачає позитивну або негативну позицію суб’єкта відносно оцінювано-

го об’єкта. Оцінка як елемент семантики лексичних одиниць надає значенню 
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аксіологічного забарвлення, характеризується особливою структурою і виражає 

ступінь цінності особи, її відповідність інтересам, бажанням, смакам суб’єкта 

оцінювання. 

Оцінні найменування осіб утворюють окремий словотвірний розряд у тво-

рах письменників, співвідносний з іншими розрядами в межах загальної 

словотвірної категорії особи. У творах гумористів утворюються такі назви дво-

ма основними способами: афіксацією, лексико-семантичним способом.  

Серед способів творення оцінного значення в найменуваннях осіб у 

творах письменників чільне місце посідає метафоричне перенесення наймену-

вань, що пов'язане з емотивно-оцінними, або потенційно оцінними, 

номінативними одиницями, представленими багатозначними словами, які в 

прямому значенні перебувають поза сферою оцінності, а в переносному наді-

ляються яскравим оцінним забарвленням, напр.: лапка ‒ 1. «частина тіла 

тварини»; 2. «лагідна назва людини» («Моя лапко...» [2, с. 99]. 

У семантичній структурі багатозначного слова метафоричні відношення 

виступають найтиповішими. Метафора - це стійкий механізм творення нових 

лексичних одиниць. Частина метафоричних перенесень закріплена в мовній си-

стемі як постійна оцінна номінація особи, фіксується в лексикографічних 

джерелах як узуальна, інгерентна оцінність.  

Іншу групу становлять лексеми з оказіональною, адгерентною оцінністю, 

семантична вмотивованість такої метафори базується на одній або кількох 

ознаках первинного значення й через них пов'язана зі змістом лексеми. («Вона в 

нього вертихвістка, ходить, як графиня...» [2, с. 86]. 

Серед оцінних лексем на позначення особи у творах письменників-

гумористів можна виділити п’ять різновидів метафоричних перенесень на ос-

нові асоціацій: 1) тварина ‒ людина; 2) людина — людина; 3) предмет — 

людина; 4) рослина — людина; 5) природне явище — людина. 

Продуктивну модель творення оцінних найменувань осіб становить ме-

тафоричне перенесення на основі зоонімів, що вживаються для асоціації з тими 

звичками тварин, птахів, які найбільш контрастно відображають риси характеру 



56 
 

людини. Поширеність цього різновиду метафоричних перенесень дозволяє 

об'єднати дібрані оцінні найменування в групи на позначення:         а) людини 

нерозумної типу осел, баран («Олександр Петрович ‒ осел неотесаний...» [3, с. 

55]; «... а в гості приходять ті ж «осли» й «барани» [2,      с. 72]; б) людини без-

соромної: паразит («Піду знайду паразитку просто на роботі» [2, с. 89]; в) 

людини мужньої, статної: орел, сокіл («Кого я бачу? Коля! Орел!» [5, с. 7]; «Не 

лякайся, соколе, це я... Кхе-е...» [5, с. 5]. 

Інший різновид перенесення утворюється від назв сфер життя і діяльності 

людини. Метафоризація за моделлю «людина ‒ людина» відбувається за фізич-

ними або психічними вадами: дистрофік, товстун, здоровило, крикун, роззява, 

дивак, слабак : «Чого ти свистиш, дистрофік?» [3, с. 283]; «Товаришу, ‒ товс-

тун підвівся з-за столу...» [3, с. 202]; «Спитав колись піп у школі учня-

здоровила» [2, с. 17]; «Заспокоївся крикун, добру чарку випив...» [2, с. 245]; 

«Десь та-ам... Роззява» [5, с. 61]; «О, до речі, про хлопців, на наших курсах є 

один хлопець. Дивак...» [3, с. 173]; «От слабак, із чарки п’є, ‒ Гнат Омелька 

смика» [2, с. 37]. 

Серед назв предметів зазнають метафоризації з метою оцінної номінації 

лексеми на позначення дорогоцінних каменів: «Антоніно, золотко, ідіть сюди» 

[2, с. 56]. Характерним для гумористів є вживання назв рослин для номінації 

особи. Наприклад: «Моя лапко, моя квітко, лебідонько біла!» [2, с. 99]. Серед 

найменувань осіб, що вживаються як переносне метафоричне значення природ-

них явищ, зустрічаються лексеми типу сонце, сонечко: «Нічого не поробиш, 

сонечко, терпи» [4, с. 191]. 

Метонімізовані назви осіб становлять незначну групу слів, яку можна по-

дати у вигляді певної моделі творення назв осіб залежно від переосмислення 

лексичного значення твірної основи. Так, у розвитку семантичної структури 

слова метонімія виступає засобом її розширення або звуження. Розширенню 

семантичної структури сприяє перехід власної назви в загальну. Звуження лек-

сичного значення відбувається внаслідок спрощення семантичної структури 

слова, що зменшує можливості синтагматичної сполучуваності лексеми. На ос-
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нові цього можна виділити модель творення назв осіб метонімізацією від влас-

ної назви до апелятивної назви особи: донжуан, ірод. Наприклад: «Ага-а! Ось 

де ти, Дон – Жуане!» [2, с. 83] ; «Ось ти, іроде...» [1, с. 50]. 

Отже, у творах гумористів одним із продуктивних лексико-семантичних 

способів творення оцінних назв осіб є метафоризація. Вона пов’язана з потен-

ційно оцінними номінативними одиницями, представленими багатозначними 

словами, що в прямому значенні знаходяться поза сферою оцінності, а в пере-

носному наділяються оцінним забарвленням. Метонімізовані найменування 

осіб становлять невелику кількість лексем, проте є наявними. 
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м. Київ, Україна 

Поняття "архетип" можна зустріти сьогодні все частіше не тільки в нау-

кових працях, а й у популярних художніх творах та літературі, кіно, 



58 
 

журналістиці, бізнесі, політиці та інше. Філософи, психологи, соціологи, психі-

атри та політологи дуже зацікавлені цим поняттям. Зрозуміти його намагаються 

навіть лікарі та іміджмейкери. Структуру несвідомого використовують реклам-

ні компанії. Надзвичайно розповсюджене використання архетипів, 

підсвідомого, заради впливу на людей та їх почуття. 

 «Архе» – першопочаток, глибока психологія, знімаючи шар за шаром, 

рухається до самих основ свідомості»,- вважав психолог Карл Густав Юнг [3, 

с.8]. Учений вважав, що архетипи є цінними, бо мають нуменозність – захоп-

люють: «У працях з психології релігії для характеристики архетипних образів 

Юнг використовує термін «нуменозність», започаткований німецьким теологом 

Р. Отто в книзі «Священне» (1917)» [3, c.15]. Саме це й увіковічує прототип, 

допомагає мистецтву бути більш впливовим на психіку людини. 

Актуальність роботи полягає в тому, що попри посилену увагу до поста-

ті Марії Матіос з боку критиків і літературознавців, її надбання вивчене ще 

недостатньо, адже в її творах, сповнених моралі та філософії, важлива кожна 

деталь. Вивчення творчості М. Матіос доповнить історію української літерату-

ри кінця XX – початку XXI ст., відкриє певні перспективи для поглиблення 

наукового осягнення низки питань теорії літератури. Досягнення поставленої 

мети передбачає розв'язання таких завдань: визначити сутність поняття „архе-

тип‖; встановити особливості використання архетипів у літературі; 

охарактеризувати українські архетипи; дослідити та показати семантику архе-

типів у творі «Солодка Даруся» Марії Матіос.           

      Об’єктом дослідження є роман Марії Матіос «Солодка Даруся», а 

предметом дослідження – використання архетипів і архетипних мотивів. 

      Результат проведеного дослідження. Архетипи – це підсвідомі елеме-

нти, що живуть у нашій психіці. Вони є у всіх та на кожного діють 

індивідуально, також їх називають колективним підсвідомим. У художньому 

просторі твору Марії Матіос «Солодка Даруся» я виділилила низку найпошире-

ніших архетипів та архетипних мотивів  та розкрила семантику їх вживання, 

також пояснила значення цих першообразів у творі. Раніше зазвичай у літера-
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турі було прийнято зображати архетип божевілля матері через смерть дитини, 

але Марія Матіос показала обернену ситуацію: божевілля доньки через смерть 

матері. 

      Висновок. У результаті проведеного дослідження з’ясувалося: кожен 

архетип має своє значення та допомагає трактувати зміст твору для кожного 

індивідуально, а особливо у творах цієї видатної письменниці-філософа – Марії 

Матіос. Архетип впливає на психіку людини, наштовхуючи на думки, які автор 

намагався вкласти в персонажа, предмет чи обставину. 
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Прогресуючий розвиток техніки і науки, досягнення науково-технічного 

прогресу усіх галузей медицини на межі ХХ–ХХІ століть посприяло появі слів 

спеціального змісту з метою позначення нових об’єктів, явищ і процесів та зу-
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мовив необхідність максимально точного й вірного використання спеціалізова-

ної термінології, без якої неможлива ефективна фіксація та передача будь-якої 

інформації. Спеціальні слова, «терміни», стають невід’ємною частиною по-

всякденного життя і входять до складу спеціалізованої картини світу 

професіоналів, що й зумовлює актуальність даного роботи. 

Термін (від лат. terminus 'межа, межа, кінець') – це спеціальна номінатив-

на лексична одиниця, прийняте в певній професійній сфері і вживане в 

особливих умовах. Термін є словесним позначенням поняття, що входить в сис-

тему понять певної галузі професійних знань. Термінологія (як сукупність 

термінів) складає автономний напрямок будь-якої мови, тісно пов’язаний з 

професійною діяльністю. Терміни кожної галузі науки, техніки, виробництва 

формують свої системи, визначувані, в першу чергу, понятійними зв’язками 

професійного знання при прагненні виразити ці зв’язки мовними засобами. [4].  

Характерною особливістю медичної термінології є наявність дефініції, 

максимальна абстрактність, моносемичність, відсутність експресії і емоційного 

забарвлення, стилістична нейтральність, співвіднесена із спеціальними понят-

тями і чітка логічність.[1] Тому при перекладі термінів потрібен високий рівня 

обізнаності у відповідній галузі знань та чіткого дотримання норм мови перек-

ладу для успішної діяльності перекладача. Загальним надбанням смислове 

значення терміна в медицині стає лише тоді, коли воно зафіксоване за допомо-

гою чіткого терміна, що не припускає різних тлумачень, є простим та 

однозначним. 

З метою полегшення зусиль під час перекладу медичної інформації дослі-

дження процесу перекладу в  cвоїх працях Х. Крінгс  схиляється до 

використання двух перекладацьких стратегій: 

 - макростратегія (способ вирішення ряду перекладацьких завдань)  

 - мікростратегії (способ вирішення однієї задачі).[2] 

Важливо знати словотворчу і морфологічну структуру, для правильного 

перекладу терміну.  Основна їх класифікація за будовою: 

a. Прості терміни складаються з одного слова ulcer - виразка;  
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b. Складні, такі, що складаються з двох слів, які пишуться разом або 

через дефіс : immunofluorescence method - імунофлюоресцентний метод; 

c. Багатокомпонентних термінів, що мають у своєму складі три і бі-

льше слів : saccular aneurysm of aorta - мішотчаста аневризма аорти;  

d. Термины-словосполучення, що складаються з декількох складо-

вих : cerebellopontodorsal tract - мозжечково-понтодорсальний шлях.[3] 

Таким чином враховуючи все вищезазначене, ми прийшли до висновку, 

що зростання термінологічної лексики і проблема її інтернаціоналізації стає 

дуже актуальною. Наведені нами принципи можуть по-різному реалізуватися в 

конкретних контекстуальних умовах під час акту перекладу. Можливо вироби-

ти будь-яку стратегію, але лише з урахуванням стильових особливостей 

лексики можна її реалізувати, це важливо під час перекладу медичних термінів. 

Розуміння стратегії перекладу медичних термінів і текстів  містить певну схему 

перекладацької діяльності, до якої відносяться різні трансформаційні тактики 

перекладу в процесі передачі його змісту з урахуванням мети комунікації.  
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Питання дитячої літератури є актуальними у будь-який час, адже коло 

дитячого читання, його якість суттєво впливають на виховання й становлення 

морально-етичних категорій підростаючого покоління. Власне, поняття «дитяча 

література» досі є дискусійним серед літературознавців, найчастіше під ним 

розуміють художню літературу для дітей та юнацтва, що, на думку 

І. Мотяшова, «містить твори, адресовані читачам молодшого, підліткового віку 

та юнацтву, а також деякі інші літературні твори, що увійшли до кола дитячого 

або юнацького читання» [1, с. 91].   

Дотепер не має однозначної думки щодо об’єктивних критеріїв виділення 

дитячої літератури з загальних рамок літературного процесу. О. Зубарєва [2], 

І. Лупанова [3], І. Мінералова [4] вважають, що немає потреби вирізняти дитячу 

літературу від «дорослої», оскільки вони мають спільні естетичні властивості. 

На думку З. Гриценко [5], І. Крамова [6], Н. Лейдермана [7], дитячу літературу 

слід розглядати як різновид масової літератури, беручи до уваги її невисокий, з 

точки зору цих дослідників, художній рівень. 

Сучасна українська дослідниця В. Кизилова до розуміння феномену «ди-

тяча література» має комплексний підхід, встановлює корелюючи відносини 

між майже усіма понятійними категоріями, які використовуються для осмис-

лення цього поняття:  «Література для дітей та юнацтва – художні твори різних 

родів і жанрів, що на рівні своєї формозмістової єдності адресовані читачу від-

повідної вікової категорії, задовольняють його емоційні, естетичні й етичні 

запити, можуть мати подвійну рецепцію (дитина й дорослий), взалежнюються 

від законів, властивих художній словесності загалом. У літературі про дітей ві-
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ковий критерій не є визначальним. Твори, у яких головними героями є діти, 

можуть бути цікавими і дорослому, і дитині. Їхній фабульний стрижень часто 

доступний молодшому читачу, водночас глибина проблематики потребує інте-

лектуального сприймання, аналітичних міркувань тощо. Дитяча література 

створена безпосередньо дитиною. Це явище дитячої субкультури, що демон-

струє неповторний дитячий світ, його інтелектуальний та емоційний рівень. 

«Література для дітей та юнацтва», «література про дітей», «дитяча література» 

не є остаточно внутрішньозамкненими системами, а швидше частинами однієї 

метасистеми, що постійно взаємодіють і взаємозбагачуються» [8, с. 11]. 

Викликає цікавість підхід І. Мінералової до розуміння дитячої літератури, 

яка вважає, що література «яка первісно була адресована дітям, а також літера-

тура, що не була призначена дітям, з плином часу включається до кола 

дитячого читання» [4, с. 12]. Проаналізувавши базисні концепти, на яких ґрун-

тується виникнення й подальше становлення дитячої літератури, дослідниця 

доходить висновку: «Отже, дитяча література – це світ художніх творів про те, 

що таке й хто така дитина, що таке її мікрокосм, тобто все те, що її оточує» [4, 

с. 18]. 

Не викликає сумнівів той факт, що література, адресатами якої були, або 

протягом певного часу ставали діти і юнацтво, не була ізольованою від загаль-

ного літературного процесу, у результаті чого дитяча література підпадала під 

вплив як фольклору так і усіх літературних напрямів, течій і стилів. У той же 

час слід визнати, що література для дітей має власний шлях становлення та роз-

витку, який в цілому корелюється з напрямком загального літературного 

процесу, але не з абсолютною точністю: на певних етапах дитяча література 

може у чомусь «відставати» від дорослої літератури, а може несподівано «ви-

передити» її.  

В історії розвитку літератури для дітей виділяються такі ж періоди й на-

прями, що й у загальному літературному процесі, однак своєрідність 

спрямованості розвитку літератури для дітей, основним завданням якої є ство-

рення творів, що орієнтовані на «особливих» читачів, знаходить підтвердження 
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у багатьох фактах. Розглядаючи основні принципи класицизму, що полягають у 

необхідності для автора слідувати правилу «трьох єдностей»: часу, міста й дії, 

зауважимо, що вони входять до певного протиріччя з особливостями сприйнят-

тя світу дітьми, які не приймали жорсткої регламентованості й ортодокссаль-

ності. 

Романтичний же погляд на світ, навпаки, імпонує юному читачеві: дітей і 

підлітків приваблює герой, притаманний творам письменників-романтиків 

(«людина з особливо сильними відчуттями, з неповторно гострою реакцією на 

світ, що відкидає закони, яким підпорядковуються усі інші» [9, с. 271]; виключ-

ні обставини, у яких, зазвичай, опиняється романтичний герой тощо. Близькими 

дітям й підліткам, особливо дівчатам, виявляються й більшість форм зображен-

ня дійсності, притаманні сентименталізму, зокрема, своєрідний дидактизм, 

якого додержується більшість письменників-сентименталістів: «… сентимента-

лізм є наскрізь дидактичним, підпорядкованим завданням виховання, але цей 

дидактизм особливого роду. Якщо письменники-класицисти намагалися впли-

вати на розум читачів, переконати їх у необхідності додержуватися 

непорушних законів моралі, то сентиментальна література звертається до від-

чуттів. З особливим задоволенням вона описує  величні красоти природи, 

усамітнення на лоні якої стає міцним засобом виховання чутливості, апелює до 

релігійного почуття, живописує тихі радощі сімейного життя, що нерідко про-

тиставляються державницьким чеснотам класицизму, зображує різноманітні 

зворушливі ситуації, що викликають у читачів й співчуття, й радість від відчут-

тя власної душевної чуйності» [9, с. 291]. 
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Комунікативний підхід до викладання і вивчення української мови як іно-

земної почав свій  шлях з введенням цієї дисципліни в Україні. Головна ідея 

цього підходу полягає в тому , що студенти , щоб стати ефективними користу-
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вачами мови, повинні не тільки здобувати знання (наприклад, знати граматичні, 

лексичні або вимовні форми), а й розвивати навички та вміння використання  

мовних  форм для реальних комунікативних цілей . Сучасне комунікативне орі-

єнтовано викладання іноземної мови, продовжує звертати чималу увагу на 

підготовку студентів до  використання мови в реальних ситуаціях за допомогою 

створення на заняттях  якнайбільшої кількості ситуацій спілкування і заохочен-

ня студентів до участі в ней[1, c.36-37].  

      Досягнути цього можливо при активних методах навчання.   Активне на-

вчання - це нові форми, методи, та засоби навчання. Головне в навчанні - це 

активність студента. Слово « інтерактив» от англійського слова «іntеrаkt», 

«іntеr» - це взаємний, «аkt » - це  діяти. 

Інтерактивний означає спосібність взаємодіяти  або знаходиться в режимі 

бесіди, діалогу з чим–небудь(з комп’ютером), або ким–небудь(людиною). Ін-

терактивне навчання- це, перш за все, діалогове навчання, в якому  відбувається 

взаємодія викладача та студента. Сутність інтерактивного навчання складається 

в тому, що  навчальний процес відбувається таким чином, що всі студенти нав-

чальної групи залучені в процес пізнання, але мають можливість зрозуміти та 

рефлексувати з приводу того, що вони знають та гадають.   Інтерактивні техно-

логії грають важливу роль серед інших методів навчання, наприклад, 

традиційних, під час використання яких студент та викладач є рівноправними 

суб’єктами у навчально-виховному процесі. Вони спільно визначають методи 

та засоби діяльності, прогнозують результати навчання[2].  

На даний момент існують багато методичних розробок з досвідом роботи 

нових технологій в викладанні іноземних мов та російської мови як іноземної. 

Це роботи таких дослідників, як Левченко Т.Н, Балабайко М.С., Любашенко 

О.В., та інших. Актуальність даної роботи полягає в тому, що нові методи розг-

лядаються  при викладанні української мові для студентів-іноземців. Основна 

задача викладача української мови як іноземної -забезпечити комунікативну 

компетенцію іноземних студентів, які набувають вміння спілкуватися з носіями 

мови, а також можливості отримувати фахові знання засобами мови, яку ви-
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вчають, брати участь у суспільному житті  іноземної країни[3,c.4]. Гарантія ус-

пішності навчання майбутнього спеціаліста - його зацікавленість та мотивація. 

Це можливо досягнути тільки при використанні на навчальних заняттях інтера-

ктивних методів навчання, таких як: інформаційні та мультимедійні технології, 

рольові та ситуативні ігри, скетч,  а також методу  «пісні», «танцю» та інших. 

Для того, щоб навчання було результативним, вживання таких методів буде не-

достатньо, якщо викладач не буде зацікавленим навчальним процесом та його 

позитивним результатом.  

В останній час широко використовуються в навчанні комп'ютерні презен-

тації, які добре  запам’ятовуються та сприяють розвитку кругозору та творчості  

іноземних студентів.  Таки теми, як «Україна- країна, в якої я навчаюсь», «Т.Г. 

Шевченко- видатний український письменник», «Київ- столиця України», «Моя 

країна» можна вивчати  за допомогою презентацій. 

Найбільш ефективний засіб  в навчанні іноземних студентів з дисципліни  

має «рольова гра». 

«Мета рольової гри – визначення ставлення до конкретної життєвої ситуа-

ції, набути досвіду шляхом гри, допомогти навчитися через досвід та почуття. 

Рольову гру можна також використовувати для отримання конкретних навичок, 

наприклад, безпечної поведінки в певній ситуації тощо. Початкові вправи ма-

ють бути простими з наступним ускладненням. Наприклад, почати читання 

тексту «за ролями», формування коротких висловлювань або відповідей від 

імені історичної особи, природного явища, конкр етного предмета, тварини». 

[4]. 

При рольовій  грі: «Факультет», або «Наш гуртожиток», «Бібліотека», 

«Супермаркет»  студенти не тільки знайомляться з новими словами  та їх пере-

кладом, правописом, наголосом, а і закріплюють  вираження місця дії, на 

позначення якого можуть уживатися іменники в місцевому відмінку з прийме-

нниками: в (у), на ,наприклад: в аудиторії, в бібліотеці, в супермаркеті, на 

поверсі - але і приміряють на себе ролі декана,  секретаря або бібліотекара, 

продавця, Вони  навчаються слухати судження іншої людини, ставити питання. 
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Таки ігри  створюють емоційну атмосферу в групі студентів, почуття  впевне-

ності  в знанні мови,  яку вони вивчають. Як зазначає Т.Н. Левченко, 

«створення позитивної емоційної обстановки» сприяє творчій навчальної  дія-

льності студентів, самореалізації їхніх особистостей у навчально- виховному 

процесі [5, с.34].  Щоб така гра проводилася успішно та була результативної, 

викладач заздалегідь відвідає разом зі студентами студентський гуртожиток, 

деканат факультету, бібліотеку,  супермаркет. При ролевій грі «Обід» студенти 

відвідають їдальню й там вивчають назви страв і продуктів. 

Особливу зацікавленість та емоційність у студентів старших курсів викли-

кає рольова гра з теми: «Співбесіда» . Вона не тільки сприяє підвищенню їх   

грамотному діалогічному мовленню, а й виховує у них правильну  манеру по-

ведінки при бесіді з керівником установи або деканом факультету, навчає їх 

контролювати свою  мову, дотримуватися правил мовного етикету, засвідчува-

ти свою вихованість, шану і уважність до співрозмовника, а також  

пунктуальність, делікатність, приязнь, привітність. 

Рольову  гру  «Ділова телефонна розмова» можна пропонувати іноземним 

студентам з першого курсу. Вона  розвиває у студентів навички ведення діало-

гу, спонукає їх до спонтанного мовлення. 

        Ділову гру в вигляді «круглого столу» можна використовувати на старших 

курсах при закріпленні тем, пов’язаних з  вивченням  термінології за фахом.  

Студентам пропонується актуальна тема за фахом  або проблема, наприклад, з 

екології.  Студенти протягом обмеженого періоду ,  мають можливість обгово-

рити не тільки проблему, а і записати ідеї,  що виникли, використовивуя 

терміни за фахом. Підсумком такої гри повинно стати розвя’зання конфликту. 

Таким чином, вони запам’ятають і терміни за фахом, і їх вживання в нерідній 

мові. 

 При вивченні теми: «Мовний  етикет» студенти за допомогою ситуатив-

них  ігр (наприклад:  «Зустріч студента та викладача»,  «Зустріч чоловіка та 

жінки». «Прощання студента з викладачем або з товаришем», ) не тільки за-
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пам’ятовують мовні етикетні фрази, закріплені за певними комунікативними 

ситуаціями,  але навчаються «ввічливому контакту» в процесі  спілк ування. 

 Варто відзначити, що форма роботи, яка охоплює рольову або ділову гру, 

висуває високі вимоги до викладача як ключової фігури навчального процесу. 

Перш за все, викладач повинен виконувати свої контролюючі функції ненав'яз-

ливо для студента, тобто проявляти терпіння. Це дає студентам можливість 

відчути самостійність, прикладати зусилля для вирішення як мовних, так і си-

туативних завдань, проявити свої комунікативні здібності. Тому в рольових або 

ділових іграх особливу увагу відводиться мові викладача, його вмінню викори-

стовувати з метою пояснення міміку, голос, педагогічне спілкування в цілому 

[4]  

«Скетч» –це коротка сценка, що розігрується із запропонованою проблем-

ною ситуацією, де вказуються дійові особи, їхній соціальний статус, рольова 

поведінка. Скетч, на відміну від рольової ігри, характеризується меншою скла-

дністю і свободою мовленнєвої поведінки персонажів. У вигляді скетчів 

можуть бути розіграні  невеличкі сюжети соціально- побутової теми, 

наприклад:  « Зупинка автобуса », « В трамваї»,  « В ліфті» [5, с.35]. 

Значну роль в засвоєні необхідних знань, вмінь та навичок з дисципліни 

«Українська мова як іноземна» мають методи «пісні» та «танцю» Як відомо, 

якщо пісня сподобається, то слова цієї пісні запам’ятаються, якщо танець спо-

добається, то запам’ятаються і назва танцю і дієслова рухання. 

 При даних засобах студентам пропонуємо прослухати  улюблені українсь-

кі пісні  за допомогою  відеосервіса You Tube, а потім, після знайомства з 

новими словами, починаємо  вивчати деякі куплети. Сучасні ресурси Інтернету 

дозволяють на заняттях переглядати танці та їх рухи ,перш за все , національні. 

Студенти із задоволенням співають українськи пісні  та танцюють потім, на по-

зааудиторних заходах, таких, як   «Вечорниці» та інших, а головне-у них 

поповнюється  словниковий запас для спілкування. 

В останній час дуже широко вживається  «метод дискусії» , який полягає в 

тому, що після перегляду кінофільма проводиться його обговорення. Фільм за-
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здалегідь «завантажується»  з Інтернету, а на заняттях переглядається. Студен-

ти із зацікавленням чекають таких занять. Вони знають, коли буде фільм, і 

намагаються не пропустити його. 

XXI століття -епоха інформатизації та комп’ютерізації , тому використання 

презентацій  вже звичайним явищем .В останній час во всіх навчальних закла-

дах України впроваджується інноваційний метод дистанційного навчання 

студентів, який потрібує від викладачів  великої роботи. 

Ролеві ігри, дискусії, засідання круглих столів,  у яких  відбувається  прин-

цип  імітаційного моделювання змісту  майбутньої  професійної  діяльності, 

гарантують  мотивацію навчання студентам. Вони не тільки сприяють удоско-

наленню  діалогічного мовлення, а  також   розвивають  комунікативні,  творчі 

здібності майбутніх фахівців та спонукають їх до пізнавальної-активної діяль-

ності. 

Усне підсумкове опитування за темою практичних занять можна застосо-

вувати за технологією «брейнстормінга», для чого студенти поділяються на дві 

групи, обирають того, хто буде відповідати на запитання після продумування та 

обговорення з групою. Робота в командах (групах) дає студентам час помірку-

вати, обмінятися ідеями з партнерами і лише потім озвучувати свої думки перед 

аудиторією.  

Така робота проводиться з метою осмислення, закріплення та засвоєння 

матеріалу за  вивченою темою, вона допомагає студентам звикнути до чіткої 

організації роботи та сприяє розвитку навичок культури спілкування, вміння 

висловлюватися,   
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№ 1 НАВС 

«Усі без винятку чиновники впевнені, що за їхню каторжну працю їм 

платять дуже мало і все, що їм залишається, - це зажовувати своє горе хаба-

рами.» - Михайло Лашков 

У другій половині XX століття корупція перетворилася в принципово зна-

чиму проблему в умовах глобалізації. Тема боротьби з корупцією перейшла з 

розряду національної в розряд міжнародної. Боротися локальними методами з 

руйнівними наслідками корупційної діяльності стало практично неможливо. 

В останні 15 років проблема корупції перебуває в центрі уваги як суспільс-

тва в цілому, так і політиків, учених і правозастосовників зокрема [1]. На 

сьогоднішній день це вже серйозна міжнародна проблема, яка вимагає спільно-

http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1140
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го міжнаціонального підходу і потребує певних антикорупційних інструментів, 

що носять глобальний характер. Корупція не визнає національних кордонів. 

Тому вивчення і аналіз світової практики боротьби з корупцією має важливе 

значення. 

Хотілося б привести приклад вдалого досвіду боротьби з корупцією у Сін-

гапурі. До моменту здобуття незалежності в 1965 році Сінгапур опинився в 

ситуації, яка чимось нагадувала картину пострадянської України. Країна знахо-

дилася у вкрай важкому економічному становищі і була наскрізь пронизана 

беззаконням. Законодавство було імпортовано британськими колонізаторами з 

далекої Англії, правоохоронні органи виявилися не в змозі протистояти органі-

зованій злочинності, а більшість чиновників брала участь у корупційних схемах. 

Населення мало низький рівень освіти і не вміло відстоювати свої права. 

Лідери країни прийшли до розуміння нагальної потреби приборкати кору-

пцію і свавілля, усвідомлюючи, що без цього країна не має майбутнього. Це 

послужило підставою для прийняття цілої системи заходів, що відрізнялися су-

ворістю і послідовністю. Дії чиновників були регламентовані, бюрократичні 

процедури спрощені, був забезпечений суворий нагляд за дотриманням високих 

етичних стандартів. Органом, що втілив ці заходи в життя і що зберіг свої пов-

новаження і сьогодні, стало спеціалізоване Бюро з розслідування випадків 

корупції [2]. 

Одночасно з цим було посилені заходи кримінального покарання за коруп-

ційні дії, підвищена незалежність судової системи, різко піднята зарплата 

суддів і забезпечений їх привілейований статус, введені чутливі економічні са-

нкції за дачу хабара або відмову від участі в антикорупційних розслідуваннях. 

Жорсткі акції (аж до звільнення всіх співробітників митниці) були проведені в 

багатьох державних відомствах. Ці заходи поєднувалися із зменшенням втру-

чання держави в економіку, підвищенням зарплат чиновників і підготовкою 

кваліфікованих адміністративних кадрів [2]. 

В даний час Сінгапур, жорстка авторитарна держава, займає лідируючі мі-

сця у світових рейтингах за відсутністю корупції, економічною свободою та 
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рівнем розвитку. Приклад Сінгапуру показує, як можна завдяки політичній во-

лі, ефективному антикорупційному законодавству і непідкупному незалежному 

агентству всього за кілька років звести корупцію до дуже низького рівня. 

Якщо вести боротьбу з корупцією в Україні за викроєними в авторитарних 

умовах лекалам, то де гарантія того, що наші політичні лідери виявляться на-

стільки ж послідовними, як їх сінгапурські колеги? І що жителі України, 

більшість яких вважають корупцію нормою, нададуть їм підтримку? Адже про-

ведення заходів по реальній протидії корупції в Україні вимагає не тільки 

політичної волі, а й величезного адміністративного ресурсу і грошей, але і да-

леко не завжди додає популярності ініціаторам. 

Притягнення до відповідальності корупціонерів є лише частиною систем-

них заходів по боротьбі з корупцією. Особливо в умовах, коли населення країни 

не довіряє правоохоронним органам і судовій системі. Необхідно змінити мен-

талітет широких верств населення, а тут необхідні інші способи. 

Організація системної протидії корупції крім безпосереднього пересліду-

вання корупціонерів передбачає проведення заходів попередження і контролю, 

перегляду корупціогенного законодавства, підвищення окладів рядовим чинов-

никам, ефективну пропаганду ідей верховенства закону і «чистих рук». Реальна 

боротьба з корупцією - це не кампанія, для проведення якої призначені терміни. 

Це напрямок державної діяльності, який повинен вестися безперервно. 

Навряд чи можливо відтворити сінгапурську антикорупційну стратегію ці-

лком, так як місто-держава має свою неповторну історію, географічне 

розташування та особливості політичного управління. 

Зараз корупція в Україні досягла критичних показників. Про це свідчить 

хоча б положення країни в міжнародних рейтингах інвестиційної привабли-

вості. Схожа ситуація запустила в свій час в Сінгапурі механізм боротьби з 

корупцією. 

У Сінгапурі авторитарні методи працюють багато в чому завдяки щирому 

бажанню політичного керівництва протистояти корупції. Воно веде скромний 

спосіб життя. Кожен засуджений у скоєнні корумпованих дій карається, незва-



74 
 

жаючи на розміри банківських рахунків і положення в суспільстві. В іншому 

випадку боротьба з корупцією - тільки видимість. Чи здатна на це українська 

влада? 

У незалежності від того, яким бачиться механізм протидії корупції, при ви-

значенні стратегії її мінімізації необхідно враховувати політичні, історичні та 

правові особливості розвитку української державності і менталітет наших спів-

громадян. Розглядаючи це у взаємозв’язку, можна прийти до неоднозначного 

висновку про ефективність практичної реалізації ідеї створення спеціалізованої 

антикорупційної структури, діючої тільки лише в напрямку виявлення, припи-

нення, розкриття і розслідування корупційних злочинів (тобто, тільки лише в 

напрямку боротьби з корупцією). 
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