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Марта Максимюк. Функции онимов в художественном тексте: теоретический аспект. Цель исследования – 

рассмотреть теоретические аспекты функций имен собственных в художественном тексте. Методы исследования – 

индукции, дедукции, описательный, контекстуально-интерпретационный и компонентный анализ. Научная новизна. 

Собственные имена в художественном тексте имеют множество функций, но в науке пока еще нет единственного подхо-

да к определению количества функций имен собственных в художественном тексте. Анализ теоретических аспектов 

функций имен собственных в художественных произведениях будет способствовать более глубокому пониманию осо-

бенностей их использования. Выводы. Функции имен собственных в художественных произведениях многочисленны 

и разнообразны, они помогает писателям показать характер персонажа, создавать особенный мир художественного 

произведения. 

Ключевые слова: имя собственное, ономастическое пространство, функции имен собственных, антропоним, 

топоним, художественный текст.  

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Літературна ономастика сьогодні є одним 

із популярних напрямів мовознавства. І це не 

випадково, адже дослідження функціонально-
стилістичного навантаження власних назв у 

художньому творі допомагає краще зрозуміти задум 

письменника, ідейно-естетичну спрямованість тексту. 

Як зауважив Ю. Карпенко, “у художньому творі власні 

назви складають, як правило, лише 3-4 % тексту, але їх 

функціональне навантаження, їх участь та роль у 

творенні художнього цілого має вимірюватися значно 

більшим відсотком”1. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Безперечно, вивчення літературної ономастики значно 

просуну-лося вперед за останні десятиліття. Вагомий 
внесок у формування теоретичних засад літературної 

ономастики зробили С. І. Зінін, Е. Б. Магазаник, 

В. М. Михайлов, В. А. Никонов, О. В. Суперанська, 

Ю. О. Карпенко, Є. С. Отін, Л. О. Белей, В. М. Калінкін, 

Г. П. Лукаш, Т. В. Немировська, О. І. Фонякова, 

Н. В. Васильєва, А. А. Фомін та ін.  

Упродовж останніх десятиліть у дисертаційних 

дослідженнях українськими ономастами проаналізовано 

особові імена в романах П. Загребельного, І. Ле, П. Панча 

(Т. Гриценко), Г. Тютюнника й В. Земляка (А. Соколова), 

Ю. Яновського (Г. Шотова-Ніколенко), досліджено 
ономастикон художніх творів М. Хвильового (О. Усова), 

прозових творів В. Винниченка (Г. Лукаш), функції 

антропонімів у сучасному українському сатиричному романі 

(Л. Кричун), антропонімію прозових творів В. Дрозда 

(Л. Шестопалова), П. Куліша (О. Климчук); увагу науковців 

привертала літературно-художня антропонімія української 

драматургії ХІХ – ХХ ст. (Н. Попович), особові імена в 

драматичних творах Лесі Українки (Т. Крупеньова), 

різножанрових творах Л. Костенко (М. Мельник), 

поетичному ономастиконі творів Я. Славутича 
(Л. Селіверстова), власні назви в українській поезії ІІ пол. 

ХХ ст. (І. Хлистун), сучасна українська літературно-

художня зоонімія (Я. Шебештян), традиції та новаторство 

української літературно-художньої антропонімії 

посттоталітарної доби (А. Вегеш) та ін. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати 

теоретичні аспекти функцій власних назв у художньому 

тексті  В українській ономастиці досі немає єдиного 

підходу до вивчення функцій власної назви в контексті 

художнього твору, і саме це зумовлює актуальність 

нашого дослідження. Не в останню чергу відсутність 
єдиного підходу зумовлена тим, що вчені по-різному 

розуміють завдання ономастичних досліджень. З цією 

проблемою також пов’язані “термінологічні суперечки в 

межах літературної ономастики, які й досі точаться в 

українській лінгвістиці …”2. У статті використано такі 

методи дослідження: індукції, дедукції, описовий, 

контекстуально-інтерпретаційний та компонентний 

аналіз.  

Виклад основного матеріалу. З огляду на 

особливість функціонального навантаження літературно

-художніх онімів та його вагомість загалом для студій з 
літературно-художньої ономастики, варто зупинитися 

на функціях власних назв, ужитих у художньому творі. 

Ю. Карпенко зазначає: “Якщо основною функцією 

власної назви в мові є диференціальна (номінативна або 

ідентифікаційна), то в літературі вона, хоч і 

1 Karpenko Y. Pro literaturnu onomastyku: mirkuvannia na bazi tvoru Liny Kostenko “Korotko – jak diagnoz” [On literary onomastics: 

reasoning based on the work of Lina Kostenko "In short – as a diagnosis"], Odesa, Astroprynt, 2008, P. 61 [in Ukrainian]. 
2 Kolesnyk N. Terminolohichni superechky v tsaryni literaturnoi onomastyky i folklorna onomastyka [Terminological disputes in the 

field of literary onomastics and folk onomastics], Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU “Hoverla”, 2011, P. 24 [in Ukrainian]    
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зберігається, але втрачає свою першість. У художній 

літературі головною є функція стилістична, яка 

виявляється у двох різновидах: а) інформаційно-

стилістична, виразником якої є внутрішня форма 

власної назви і яка містить соціальні, ідеологічні, 
характеристичні дані; б) емоційно-стилістична, яка 

викликає певну оцінку, емоційне ставлення до 

зображуваного”3. 

Серед мовознавців немає єдності щодо визначення 

функцій онімів. Так, О. Суперанська пов’язує функції 

онімів із загальними функціями мови і виокремлює: 1) 

комунікативну (повідомлення, репрезентації); 2) 

апелятивну (заклик, дію на щось); 3) експресивну 

(виразову) і 4) дейктичну (вказівну)4. О. Фонякова 

виокремлює у сфері ономастичної номінації три мовні 

функції (номінативно-диференціальну, ідентифікаційну, 
дейктичну) і п’ять мовленнєвих (прагматичну, 

апелятивну, контактовстановлювальну, адресну і 

фатичну, або перейменування), а у сфері сигніфікації – 

п’ять функцій змістового характеру (концептуальну, 

інформативну, акумулятивну, енциклопедичну, 

когнітивну), які виявляються на мовленнєвому рівні, у 

сфері конотації додає ще сім функцій: 

мовностилістичну, емоційно-оцінну, соціально-оцінну, 

регіональну і культурно-історичну, а також текстотвірну 

й естетичну, які реалізуються вже в тексті5. 

Т. Гриценко розрізняє такі функції онімів: 1) 
ідентифікаційно-диференційну, що є основною і 

забезпечує виділення денотата з-поміж інших; 2) 

локалізації у часі та інформативну, завдяки чому 

створюється часова канва; 3) соціологічну (така 

характеристика іменованих об’єктів реалізується за 

допомогою апелятивної лексики й онімів, типових для 

різних етнокультурних систем); 4) емотивну 

(встановлення зв’язку між ім’ям літературного героя, 

його характером та ім’ям і характером прототипа); 

5) стилістичну (зі стилістичною метою часто 

використовується прийом актуалізації внутрішньої 
форми оніма)6.  

Цікавими є також спроби створення 

узагальнювальних класифікацій функцій поетонімів 

зарубіжними ономастами. Так, І. Ґерус-Тарнавецька, 

відзначаючи, що “стилістичні функції назовництва в 

поезії дуже різнорідні”, виділяє “два роди назв, що 

сповняють певні стилістичні функції в поетичних 

творах, а це: значущі назви і назви стилізовані 

відповідно до потреб контексту й форми твору”, 

причому перші диференціюють на: 1) назви, які 

характеризують літературний персонаж; 2) назви, що 

локалізують особи і події в часі; 3) назви, зв’язані з 

місцем дії, що надають локального колориту творам7.  

Л. Белей особливий функціональний статус 

літературно-художніх антропонімів вважає однією з 

основних особливостей літературно-художньої 
антропоніміки8. На його думку, у художньому творі за 

вагомістю номінативна функція поступається 

характеристичній (за Ю. Карпенком – стилістичній) і 

може реалізовуватися двояко: “апелюючи до людського 

ratio й emotio. Тобто, ЛХА (літературно-художній 

антропонім. – М. М.) може виступати джерелом 

інформації, засобом характеристики денотата або 

засобом вираження оцінки, ставлення до персонажа-

денотата. У першому випадку маємо справу з 

інформаційно-характеристичним, а в другому – з оцінно

-характеристичним проявами характеристичної функції 
ЛХА”9. Наступною функцією є дейктична, вказівна, під 

якою розуміє “здатність окремих ЛХА не стільки 

називати чи характеризувати літературного персонажа, 

скільки вказувати на конкретну реальну особу, 

прототипа, що зображується у творі під іншим або 

трансформованим прізвищем чи іменем”10. На відміну 

від Ю. Карпенка не заперечує в літературно-художніх 

антропонімів ідеологічної функції, але вважає, що вона 

була штучно нав’язана ЛХА творів соцреалізму і 

розвинулася на ґрунті соціальних характеристик 

денотата. Щодо естетичної та символічної функції, то 
вважає, що як естетика онімів, так і їх символічне 

значення виконують у творі художньої літератури 

функцію насамперед характеристичну10. Відповідно до 

виділених функцій, учений поділив літературно-

художні антропоніми на чотири функціонально-

стилістичні типи: характеристичні (мають соціальну, 

національно-регіональну, часову або інформаційно-

оцінну значущість), ідеологічні (із політико-оцінною 

значущістю), дейктичні (з власне ідентифікаційною 

значущістю) та нейтральні (з номінативно-

диференційною значущістю).  
Доволі розгорнуту градацію художньо-

зображувальних функцій антропонімів у художньому 

тексті запропоновано Л. Кричун. Дослідниця 

виокремила зокрема такі: 1) характеристичну; 2) 

імпліфікаційну (підтекстову); 3) інформативно-

стилістичну; 4) диференціюючу; 5) емоційно-

експресивну; 6) текстотворчу; 7) ідіостилістичну12. 

Аналогічні з І. Герус-Тарнавецькою принципи для 

визначення основних функцій антропонімів у 

поетоніміконі Я. Славутича використала 

Л. Селіверстова. Дослідниця виділяє: 1) ім’я на 

3 Karpenko Iu. O. Pro literaturnu onomastyku ta ii funktsionalne navantazhennia [On literary onomastics and its functional load], Odesa : 

Astroprynt, 2000, Vyp. 4, P. 65 [in Ukrainian].  
4 Superanskaia A. V. Obshchaia teoryia ymeny sobstvennoho [General theory of proper names], M.: Nauka, 1973, P. 271–272 [in Russian]. 
5 Foniakova O. Y. Ymia sobstvennoe v khudozhestvennom tekste : ucheb. posobye  [Proper name in literary text], L. : LHU, 1990, P. 16–

17, 24 [in Russian]. 
6 Hrytsenko T. B. Vlasni nazvy iak zasib styletvorennia v ukrainskii istorychnii prozi druhoi polovyny  XX st. (na  materi-

ali  romaniv  pro  B. Khmelnytskoho) :  avtoref.  dys. …  kand.  filol.  nauk  : 10.02.01 –  ukrainska  mova  [Proper names as a means of 

stylistics in the Ukrainian historical prose of the second half of the XX century. (based on novels about B. Khmelnytsky)], K., 1998, P. 7–9 

[in Ukrainian]. 
7 Gerus-Tarnavetska I. Nazovnytstvo v poetychnomu tvori [Noun in a poetic work], Miunkhen, 1966, Vinnipeg, P. 131 [in Ukrainian]. 
8 Belei  L.  Nova  ukrainska  literaturno‒khudozhnia  antroponimiia:  problemy  teorii  ta  istorii [New Ukrainian literary and artistic an-

throponymy: problems of theory and history], Uzhhorod, 2002, P. 23 [in Ukrainian].  
9 Ibidem, P. 24.  
10 Ibidem, P. 28. 
11 Ibidem, P. 30. 
12 Krychun L. P. Funktsii antroponimiv v suchasnomu ukrainskomu satyrychnomu romani: dys. … kand. filol. nauk : 10.02.01 – ukrainska 

mova [Functions of anthroponyms in the modern Ukrainian satirical novel], Kirovohrad, 1998, P. 166 [in Ukrainian]. 
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позначення центрального героя твору, створення 

цілісного образу; 2) ім’я як допоміжний елемент для 

розкриття образу або ідеї твору; 3) ім’я, використане для 

відтворення колориту епохи; 4) ім’я з етимологічною 

інформацією; 5) ім’я для поширення семантичного поля 
контексту; 6) ім’я для оцінки автором різних понять, 

подій; 7) ім’я для узагальнення ознак одним 

представником або для індивідуалізації особливостей 

певної категорії представників; 8) ім’я для передавання 

асоціацій, викликаних ним13.  

Варто відзначити, що інші розряди поетонімів з 

погляду їхніх функціонально-стилістичних 

можливостей не мають таких детальних класифікацій, 

як антропоніми. 

О. Фонякова серед стилістично маркованих 

топонімів виділяє позитивно та негативно забарвлені, 
які можуть бути пов’язані з розвитком сюжету та долею 

головного персонажа, характеризувати епізодичних осіб 

або визначати місце дії епізодів; окремо виділяє вона 

топоніми-символи. Залежно від емоційного забарвлення 

і змісту контексту дослідниця виокремлює такі 

“семантико-стилістичні функції географічних назв, що 

зберігають номінативну функцію як загальну: 1) 

реально-географічну, нейтрально-описову; 2) знижено-

побутову, конкретно-біографічну; 3) просторічно-

комічну, гумористичну; 4) піднесено-ліричну, 

поетичну”14. 
Г. Шотова-Ніколенко, досліджуючи власні назви у 

творах Ю. Яновського, прийшла до висновку, що вони 

“інформативні, поліфункціональні, виступають 

незамінними засобами когезії, пов’язуючи текст 

романів, займають своє чітке місце в онімній ієрархії 

кожного роману, виступають знаками-

ідентифікаторами, “обличчям” кожного роману, тим 

самим виконуючи текстотвірну функцію”15. Також, на 

думку дослідниці, у творах Ю. Яновського яскраво 

виявляють себе такі функції власних назв, як функція 

небуденності, що зростає до символічності; 
характеристична, яка опосередковано представлена в 

етимології та екзотичності імен; хронотопічна, яка 

вказує на час і місце описуваних подій; експресивно-

виразова, що виявляється у конотативному забарвленні 

поетонімів16. 

Визначення поняття функції поетонімів дає 

В. Калінкін, який вважає, що це – “специфічна 

діяльність оніма у створенні образності художнього 

мовлення” і підкреслює її залежність від зміни 

“граматичної форми назви, синтаксичних і семантичних 

властивостей контексту, інформаційного й естетичного 
змісту художнього висловлювання загалом”, а також 

“від акту художньої комунікації, який безпосередньо 

впливає на якість і кількість інформації, актуалізованої 

поетонімом у кожному окремому вживанні”17. 

Нині засвідчено чимало спроб систематизації функцій 

поетонімів, однак єдиного погляду на цю проблему досі не 

вироблено. Причини такого стану чітко визначив 

В. Калінкін: це і відмінності у поглядах мовознавців на 

сутність функцій, і порушення правил побудови 
класифікаційних схем, і відсутність логічно та 

лінгвістично обґрунтованої ієрархії категорій поетики 

оніма, і сплутування явищ різного рівня та якості, зокрема 

непослідовність у розмежуванні лінгвістичного та 

екстралінгвістичного, мовного та мовленнєвого, і 

складність віднесення тієї або іншої властивості поетоніма 

до семантики або поетики тощо18. В. Калінкін пропонує і 

вихід із цієї ситуації. Учений наголошує на 

багатофункціональності поетоніма, який у художньому 

тексті виконує й основні мовні функції номінації, 

ідентифікації, диференціації, і специфічні стилістичні, які 
нашаровуються на основні і роблять власну назву 

виражальним художнім засобом. В. Калінкін виокремлює 

низку функцій (стилістичну й емоційно-стилістичну, 

естетичну, ідеологічну, характеристичну, алюзивну, 

символічну, експресивну, локалізувальну, соціологічну та 

ін.), висловлює думку про необхідність вивчення поетики 

онімів у тісному зв’язку з поетикою відповідних художніх 

творів. У найзагальнішому вигляді функцію поетоніма, 

вважає вчений, можна назвати естетичною (поетичною, 

стилістичною), а в кожному випадку сприймання 

художнього тексту поетонім діє на читача “як єдиний 
комплекс засобів, які впливають одномоментно”, 

включаючи і фонетичну структуру оніма, і морфемні, і 

лексемні властивості, і синтаксичні поєднання19. 

Отже, власна назва в художньому мовленні реалізує 

свої різнопланові потенції відповідно до жанрових 

особливостей твору, авторських завдань і психологічних 

та інтелектуальних даних читача. На цій основі, зауважує 

М. Торчинський, “можливим є виділення таких функцій 

поетонімів, як номінативно-диференційна (поетоніми 

характеризуються відсутністю додаткових конотацій і 

функціонують в художньому мовленні, щоб одночасно 
називати денотатів і диференціювати їх від інших одно- 

чи різнотипних об’єктів номінації), характеристична 

(поетоніми мають соціальну, національно-регіональну, 

часову або іншу інформаційно-оцінну значущість), 

ідеологічна (поетоніми дають енциклопедичну 

характеристику та ідеологічну оцінку денотата, причому 

часто це відбувається на рівні символізму), емотивна 

(поетоніми співвідносяться з реальними прототипами), 

емоційно-експресивна (поетоніми викликають певну 

емоційно-експресивну оцінку зображеного), естетична 

(поетоніми як мірило прекрасного) та ідіостилістична 
(поетоніми мають різнопланові стилістично-виражальні 

можливості, які значною мірою залежать від 

індивідуальності митця)”20. Таким чином, 

М. Торчинський об’єднав у своїй класифікації функції 

13  Seliverstova L. I. Onomastykon u poetychnomu idiolekti Yara Slavutycha : dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01 – ukrainska mova 

[Onomasticon in the poetic idiolect of Yar Slavutych], Kh., 2003, P. 192 [in Ukrainian]. 
14 Foniakova O. Y. Ymia sobstvennoe v khudozhestvennom tekste: ucheb. posobye  [Proper name in literary text],  L.: LHU, 1990, P. 88 

[in Russian]. 
15 Shotova-Nikolenko H. V. Onimnyi prostir romaniv Yu. I. Yanovskoho : avtoref. dys. … kand.. filol. nauk: 10.02.01 – ukrainska mova 

[The onymic space of Y.I. Yanovsky's novels], Odesa, 2006. P. 15 [in Ukrainian]. 
16  Ibidem, P. 15-16. 
17  Kalinkin V. M. Teoretychni osnovy poetychnoi onomastyky: dys. … d-ra filol. nauk : 10.02.02 – rosiiska mova; 10.02.15 – zahalne 

movoznavstvo [Theoretical foundations of poetic onomastics], Donetsk, 2000, P.294‒295 [in Ukrainian].  
18 Ibidem, P. 303-304. 
19 Ibidem, P. 279-291. 
20 Torchynskyi M. M. Funktsii vlasnykh nazv u khudozhnomu movlenni [Functions of proper names in artistic 

speech] Naukovyi chasopys  Natsionalnoho  ped.  untu  im.  M. P. Drahomanova  :  zb.  nauk.  pr. /  vidp.  red.  A.  P.  Hryshchen-

ko,  K. :  NPU  imeni  M. P. Drahomanova, 2006, P. 299 [in Ukrainian]. 
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онімів, запропоновані в класифікаціях більшості 

науковців. Можна погодитись із такою класифікацією, 

але відзначимо, що серед наведених М. Торчинським 

функцій власних назв немає дейктичної, яскраво 

представленої у творах як класичної, так і сучасної 
української літератури. 

Звичайно, поетоніми реалізовують не всі функції 

одночасно, навпаки, переважна більшість їх виконує 

одиничні функції, однак в цілому названі функціональні 

особливості можна вважати визначальними для 

художнього мовлення21. Виокремлення науковцями 

різних функцій поетонімів, як і різної їх кількості, ще 

раз свідчить про різнобій щодо підходів вивчення 

власних назв у художньому творі.  

Висновки. Гадаємо, що таке розмаїття класифікацій 

функцій літературно-художніх онімів пов’язане не тільки 
зі специфікою кожного онімного розряду і класу, але й 

очевидно, що функціональна “навантаженість” онімів у 

художньому тексті зумовлена різною жанрово-

стилістичною спрямованістю творів і не в останню чергу – 

особливостями авторського ідіостилю, авторським 

баченням місця і способів використання онімів у тексті. 

Комплексне вивчення онімного простору певного твору 

дає змогу виявити зв’язок між типом літературно-

художнього тексту й використаною в ньому системою 

власних назв. Головна функція літературної онімії – 

працювати на художній текст, на художнє ціле, становлячи 
завдяки цьому його вагому частину. Уся сукупність 

власних назв у художньому тексті митця-Майстра слугує 

цьому текстові, адже оніми відіграють значну роль у 

художній логіці твору, виступаючи основою підтексту чи, 

принаймні, однією з його опор, одним з породжуючих 

його факторів. Усе зазначене, очевидно, визначає той набір 

функцій, які виконуватимуть власні назви в кожному 

конкретному творі.  

Перспективним вбачаємо подальше комплексне 

вивчення функціонально-стилістичного навантаження 

онімів у різножанрових художніх творах сучасних 
українських письменників.  
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Галина Навчук, Лариса Шутак. Восклицательные предложения в русле многоаспектного исследования. 

Актуальность. Учитывая характерную для современного этапа развития украинской грамматики тенденцию к многоас-

пектному рассмотрению синтаксических единиц, назрела необходимость пересмотреть и уточнить вопрос о статусе вос-

клицательных предложений в синтаксической системе языка, с новых методологических позиций трактовать их комму-

никативное назначение и функции. Новизна заключается в углубленном многоаспектном подходе к анализу особеннос-

тей восклицательных предложений. В статье использованы такие методы исследования: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, а также описательный. Выводы. В статье обосновывается целесообразность многоаспектного подхода к 

изучению восклицательных предложений. При этом в качестве основных определены структурный и семантический 

аспекты, на которые опираются логический и коммуникативный. В качестве вспомогательных выделено эмоциональный 

и текстотворный. Такой подход к рассмотрению восклицательных предложений позволит выявить их структурные и 

формальные особенности в различных сферах функционирования, установить корелятивнисть / некорелятивнисть эле-

ментов их формально-синтаксического, семантико-синтаксического, собственно семантического и коммуникативного 

строения, проследить формальную и семантическую вариативность. 

Ключевые слова: восклицательные предложения, многоаспектный подход, структурно-семантический аспект, 

формально-синтаксический аспект, диктум и модус высказывания. 

Research problem. The present stage of the Ukrainian 

grammar development is characterized by a tendency to a 

multidimensional study of semantic-syntactic units, an at-

tempt to systematize them on the basis of new conceptual or 

methodological principles, to reconsider and clarify certain 
scientific concepts that have been formed within several 

decades. 

A thorough functional approach to the interpretation of 

language phenomena along with anthropocentrism of lin-

guistic studies was an entirely new stage in the development 

of contemporary Ukrainian grammar. Researchers are no 

longer satisfied with purely grammatical interpretations of 

language structures; at the forefront is the interest in the 

mechanisms of their reproduction in close connection with 

the elucidation of an active role of the linguistic communi-

cation participant - the addresser, that is, the creator of a 
certain text, and the addressee, for whom the text is intended 

for perception. This approach allowed considering individu-

al fragments of the grammatical structure of the language 

differently, in particular the question of the status of exclam-

atory sentences in the syntactic language system, from the 

new methodological positions to interpret their communica-

tive purpose and functions1.  

However, the science of syntax is still interested in the 

study of expressive structures, in particular the exclamatory 

sentences, which, on the one hand, are characterized by a 

clearly conveyed emotional and expressive peculiarity, and 

on the other hand – by a kind of syntactic structure and com-

position. 
For a long time, exclamatory sentences were placed 

alongside narrative and informative ones being classified 

according to the purpose of utterance. In modern syntactic 

studies, the status of exclamatory sentences has changed; it 

is now believed that all classes of sentences for the purpose 

of utterance may be exclamatory, since it turned out that 

they are based on another principle of classification - emo-

tional expressive. With the change of approach to the quali-

fication of exclamatory sentences, conditioned by the active 

introduction of functional and categorical principles to the 

study of grammatical phenomena (works of  
I.R. Vykhovanets, K.H. Horodenska, V.M. Rusanivskyi, 

M.Ya. Pliusch, A.P. Zahnitko and others2) interest in the 

study of their structural and functional features in the syn-

tactic system of the Ukrainian language has not decreased. 

The lack of coverage of this issue in the grammatical tradi-

tion determines the need for a comprehensive 

(multidimensional) consideration of exclamatory sentences, 

which takes into account both the form and the content. 

1 Navchuk G. V., Shinkaruk V. D. Formal'no-sintaksichni ta funktsional'no-semantichni osoblivosti oklichnih rechen': Monografiya [Formal-

syntactic and functional-semantic features of exclamation sentences: Monograph], Ternopil': Aston, 2007, Р. 3–4 [in Ukrainian]. 
2 Vihovanets' I. R., Gorodens'ka K. G., Rusanivs'kij V. M. Semantiko-sintaksichna struktura rechennya [Semantic-syntactic structure of sen-

tences], K.: Naukova dumka, 1983, 220 p.; Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis: Pidruchnik [Ukrainian grammar. Syn-

mailto:navchuk.galina@bsmu.edu.ua
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The purpose of the article is to substantiate the multi-

dimensional analysis of exclamatory structures in the inter-

relation of their formal-syntactic and functional-semantic 

implementations, since the uniqueness of these units mani-

fests itself at the communicative-pragmatic level, where a 
communicative instruction that correlates with the function 

plays the differential role, in addition to the intonation. 

The aspect refers to the essential feature, highlighting 

the dominant element in the study of the linguistic unit. 

"Multidimensional sentences are diverse and have objective-

ly interdependent aspects - parties, interlaced and interact-

ing"3. 

If at the initial stage of studying sentences linguists 

limited the number of aspects of their analysis, highlighting 

formally-grammatical as the main one, then today, none of 

them is considered universal. 
In this regard, V.V. Babaytseva's notion was correct 

that "sentence as the object of analysis itself, the combina-

tion of properties of which is not a mechanical combination 

of aspects, but a natural blending, in which it is difficult to 

clearly distinguish one property from another, interferes 

with the clear delimitation of the research aspects"4. 

Based on the assertion that the structure and semantics 

are interrelated and interdependent, as form and content, in 

the study of formal-syntactic and functional-semantic pecu-

liarities of exclamatory sentences, in our opinion, the main 

aspects are structural and semantic on which the logical and 
communicative ones are based. 

This approach will allow establish the correlation / non

-correlation of the elements of formal-syntactic, semantic-

syntactic, actually-syntactic and communicative structure of 

exclamatory sentences, to trace their formal and semantic 

variability. 

Since for communicating the idea and expressing one's 

feelings the speaker chooses the optimal structural sentence 

scheme, filling it with vocabulary, then in the hierarchy of 

aspects, the main place is given to the structural aspect, 

which is considered outside the situation and context, and 
then – semantic. 

Consequently, one of the main aspects of the study of 

exclamatory sentences is the consideration of their structural 

scheme. The structural scheme it is a syntactic sample, on 

which the statement is based. From this point of view we 

consider appropriate the I.R. Vykhovanets's assertion that 

"we create syntactic units in numerous speech acts, without 

noticing that these units 'are produced' per sample. The 

speakers would not have mastered the syntactic mechanism 

of speech, if for every particular syntactic unit (sentence, 

statement, and minimal syntactic unit) there was no "single 

model", that is, not a speech, but the actual language pat-
tern"5. Then the researcher convincingly notes that "the im-

plementation of the language pattern of the sentence in the 

specific conditions of the speech situation is accompanied 

by various modifications, transformations, complications, 

which are manifested in the word order, intonation, vocabu-

lary, component reduction, semantic layers"6. 

The sentence as a syntactic structure consists of words 

or phrases. Content words involved in the sentence pattern 

construction are called the components of the pattern. Many 

linguists consider the predicativity to be the main sentence 

feature, which is defined as the correlation of the thought 
expressed in the sentence with the situation of speech. Con-

sequently, the general grammatical value for all sentence 

structure patterns is predicativity. In particular, I. R. 

Vykhovanets interprets it as a distinctive feature of the sen-

tence, as a complex of grammatical meanings, correlated 

with the act of speech and purpose (communicative inten-

tion of the speaker). In his opinion, predicativity, combining 

the categories of time and modality, reflects the relation of 

the sentence to real life (reality or unreality, necessity or 

probability, possibility or impossibility, etc.)7. 

In the sentence, the speaker expresses his thoughts, 
feelings and desires. Reflecting real events, he also indicates 

his attitude to the content of the message. Thus, predicativi-

ty can be defined as the correlation between the content of 

the statement and the real life from the speaker's point of 

view. The presence of the category of predicativity is the 

most important feature of the sentence as an independent 

syntactic unit. 

The category of modality is closely related to predica-

tivity. Each sentence has a modal meaning, a significant 

constructive feature, in other words it contains indications of 

a relation to reality. Consequently, any complete expression 
of a thought, feeling, incitement, statement reflecting reality 

in one form or another, drawn into one of the existing in this 

language intonation sentence schemes, expresses one of 

those syntactic meanings that, in their totality, form a cate-

gory of modality "8. "The syntactic category of modality as a 

part of the external syntactic sphere of the sentence structure 

consists, according to I.K. Bilodid, of formally distinct syn-

tax: Textbook ], K.: Libid', 1993, 368 p.; Vihovanets' I. R. Narisi z funktsional'nogo sintaksisu ukrayins'koyi movi [Essays on functional syntax  of 

Ukrainian language], K.: Naukova dumka, 1992, 224 p.; Zagnitko A. P. Teoretichna gramatika ukrayins'koyi movi: Sintaksis: Monografiya 

[Theoretical Ukrainian grammar, syntax: Monograph], Donets'k: DonNU, 2001, 662 p.; Karans'ka M. U. Sintaksis suchasnoyi ukrayins'koyi movi: 

Navchal'nij posibnik [The syntax of modern Ukrainian language: Textbook], K.: Libid', 1995, 312 p.; Kulik B. M. Kurs suchasnoyi ukrayins'koyi 

literaturnoyi movi: Sintaksis [The course of modern Ukrainian literary language: Syntax], K.: Radyans'ka shkola, 1965. Ch. II. 284 p.; Peshak M. 

M. Aspekti doslidzhennya vzayemodiyi formi i zmistu v movi, Ukrayins'ke movoznavstvo [Aspects of the study of the interaction of form and 

content in the language. Ukrainian linguistics], K.: Visha shkola, 1980, Vol. 8, P. 16–25; Slin'ko I. I., Gujvanyuk N. V,. Kobilyans'ka M. F. Sin-

taksis suchasnoyi ukrayins'koyi literaturnoyi movi: Problemni pitannya: Navchal'nij posibnik [The syntax of modern Ukrainian literary language: 

Problematic issues], K.: Visha shkola, 1994, 670 p.; Suchasna ukrayins'ka literaturna mova [The modern Ukrainian literary language], Za red. M. 

Ya. Plyush, K.: Visha shkola, 1994, 414 p.; Shinkaruk V. D. Kategoriyi modusu i diktumu u strukturi rechennya: Monografiya [Categories modes 

and dictates in the structure of the sentence: Monograph], Chernivtsi: Ruta, 2002, 272 p. [in Ukrainian]. 
3 Babajtseva V. V. Predlozhenie kak mnogoaspektnaya edinitsa sintaksisa [Offer as a multifaceted unit  of syntax], RYASH, 1984, Vol. 3, P. 18 [in 

Russian]. 
4 Ibidem, P. 19. 
5 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis: Pidruchnik [Ukrainian grammar. Syntax: Textbook], K.: Libid', 1993, P. 47 [in 

Ukrainian]. 
6 Ibidem, P. 49. 
7 Ibidem, P. 7. 
8 Vinogradov V.V. O kategorii modal'nosti i modal'nyh slovah v russkom yazyke, Izbrannye trudy. Issledovanie po russkoj grammatike 

[On the category of modality and modal words in the Russian language. Selected Works. Study on Russian grammar], M.: Nauka, 1975,  

P. 55 [in Russian]. 
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tactic meanings, in which the method of referring the main 

content of the sentence to reality is expressed"9. A similar 

opinion is expressed by A.P. Zahnitko, noting in particular 

that "when distinguishing sentences according to modality, 

the differentiation between the internal and external syntac-
tic sentence structures is essential. Internal syntactic struc-

ture of the sentence is correlated with the type of structural 

scheme and is subordinate to the systemic-linguistic dimen-

sions of the grammatical system, and the external syntactic 

structure in the Ukrainian language is formed mainly by 

syntactic categories of modality and time"10. 

In the modern Ukrainian language, the category of mo-

dality is transmitted by various means, while the differences 

in the methods of expression of this category are partly due 

to internal differences in its semantic-syntactic functions, its 

functional-syntactic essence. There can be no doubt that the 
distinction between modal types of sentence is most clearly 

expressed by intonation. The role of intonation-melodic 

means in the expression of modal shades of utterances or 

sentences varies depending on the grammatical system and 

the lexical composition of syntactic unities. Consequently, 

we must recognize that the simple sentence (the strict ar-

rangement of the subjective and the predicate groups in a 

simple sentence is the Ukrainian language norm) has catego-

ries of objective modality and syntactic time with an appro-

priate system of means for their expression. Both of these 

categories are closely related to each other and form an in-
separable unity of the predicative category, which is typical 

for each sentence and is its grammatical meaning. 

The grammatical structure of simple sentences is in 

some way related to their semantic structure. "The point is," 

says I.R. Vykhovanets, "that the tendency towards sym-

metry between the formal-syntactic and semantic-syntactic 

structures of the sentence prevails in the language system"11. 

However, there are cases of asymmetry of these two struc-

tures caused by differences in the semantic-syntactic and 

formal-syntactic sentence fragmentation. In a number of 

cases, the thematic-rhematic principle is the leading one, 
which is especially significant in patterns with untypical 

expression of the main sentence members (infinitive, ad-

verbs, etc.). Determining the semantics of such sentences is 

also an important aspect in the study of exclamatory sen-

tences. 

F. Danesh was one of the first who substantiated the 

need to distinguish the semantic structure of the sentence, 

along with the grammatical and communicative ones. The 

suggestion of the "content" emphasis was also formulated 

by V.V. Vynohradov: "Grammar examines the forms of 

syntactic expression of a thought, feeling and will in all the 
peculiarities of their specific speech structure, typical for 

grammatical structure and order of particular languages and 

their groups (families)"12. Speaking about sentence seman-

tics, V.V. Vynohradov emphasized that it consists of a dic-

tum and a mode. Dictum is the informative content of the 

main message, and modus is the psychiatric experience, 

complementing the dictum and is connected with it13. 

In traditional linguistics, semantics is understood to 
mean all content, information conveyed by the language or 

by some of its units. The essence of the sentence semantics 

is explained by the presence of denotatum (the referent, 

which denotes the fact of reality) and the significatum, 

which expresses the meaning that corresponds to the opinion 

of this fact. At the same time the subject is denotative, and 

the predicate is significative. In addition to that the subject 

and the predicate are the categorical meanings of semantics. 

The concept of the semantic syntax of N.D. Arutyuno-

va, based on the logical-grammatical approach, is close to 

the denotative direction of the study. The researcher empha-
sizes that "logical-syntactic structures are the most common 

models in which thought forms content"14. The main task of 

studying the semantics of the sentence, in her opinion, is to 

distinguish four grammatical "beginnings": 

1) the relation of existence or being; 

2) the relation of identification, or identity; 

3) the relation of nomination or naming; 

4) the relation of characterization, or prediction. 

There are also quite common studies, which take into 

account the correlation between grammatical and semantic 

sentence structures. Significant features of this direction are 
reflected in the works of N.Yu. Shvedova. She differentiates 

the sentences of various semantic structures according to 

their grammatical characteristics. Thus, the researcher notes 

that "semantics does not exist by itself, without grammatical 

expression, and that is all the grammatical expression of the 

sentence"15 

In addition to the grammatical approach, in the linguis-

tic theory there is a level approach to the study of semantics. 

According to it, the first step allows us to make the concept 

of a structural scheme. The second one requires taking into 

account the predicativity and paradigm. The third takes into 
account the semantic structure of the sentence and the sys-

tem of its regular realizations. The fourth step is the defini-

tion of a communicative aim, which is always expressed 

with the help of intonation. 

However, the sentence is not only a grammatical and 

semantic unit, but also a communicative one, that is, a state-

ment through which we communicate with each other. "The 

sentence considered in the dynamic aspect of its communi-

cative function is called a statement"16. I. R. Vykhovanets 

notes that "by the functional approach, the statement is qual-

ified as a speech unit that can equal the sentence, but differs 
from it by the orientation of the speech acts and by the direct 

connection with the situation"17. 

Due to the variety of approaches to the study of syntac-

9  Suchasna ukrayins'ka literaturna mova [The modern Ukrainian literary language], Za zag. red. akad. AN URSR I. K. Bilodida, K.: 

Naukova dumka, 1972, P. 18 [in Ukrainian]. 
10 Zagnitko A. P. Teoretichna gramatika ukrayins'koyi movi: Sintaksis: Monografiya, [Theoretical Ukrainian grammar: Syntax: Mono-

graph], Donets'k: DonNU, 2001, P. 109 [in Ukrainian]. 
11 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis…, op.cit., P. 57. 
12 Vinogradov V. V. O kategorii modal'nosti i modal'nyh slovah…, op. cit., P. 53. 
13 Ibidem. 
14 Arutyunova N. D. Predlozhenie i ego smysl: Logiko-semanticheskie problemy [The proposal and its meaning: Logical-semantic 

problems], M.: Nauka, 1976, P. 18 [in Russian].  
15 Shvedova N. Yu. O sootnoshenii grammaticheskoj i semanticheskoj struktury predlozheniya [On the relation between grammatical and 

semantic structure of the sentence. Slavic Linguistics], Slavyanskoe yazykoznanie [Slavic linguistics], M.: Nauka, 1973, P. 483 [in Rus-

sian]. 
16 Zagnitko A. P. Teoretichna gramatika ukrayins'koyi movi…, op. cit., P. 312. 
17 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis…, op. cit.,  P. 155. 
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tic phenomena, nowadays linguists do not emphasize the 

specifics of the statement, but interpret it as a communica-

tive aspect of the sentence structure itself. Therefore, in to-

day's syntactic science, the tendency is not to contradict 

sentences and statements, but to distinguish three aspects in 
the internal sentence structure: formal-syntactic, semantic-

syntactic, and communicative. Consequently, in the commu-

nicative plane, the sentence is a statement, the main feature 

of which is the orientation to the speech participants18. 

The well-known Swiss linguist Ch. Bally19, working 

out the general theory of a statement, identified its funda-

mental characteristic - the correlation of a mode and a dic-

tum. Sharing his opinion, I. R. Vykhovanets notes that "the 

sentence covers two spheres of meanings: the dictum sphere 

of meanings relating to information about the world and its 

knowledge, and the mode sphere, which contains the inter-
pretations of the objective sentence content, diverse esti-

mates of the speaker, his feelings and will"20. In fact, each 

sentence has a denotative plan that reflects the situation, the 

generalization model of which is the structural scheme of 

the sentence, and a subjective-modal plan, which reflects the 

attitude of the speaker to the designated situation. Thus, in 

the sentence structure there is a self-subjective component 

that provides an author's interpretation of objective infor-

mation. Proceeding from this, and taking into account the 

thesis that "in a healthy, normal person it is simply impossi-

ble to isolate purely intellectual activity, free of feelings and 
emotional elements... Information processing in the human 

brain - the interaction of two programs: intellectual and 

emotional21, it can be asserted that emotion is a component 

of the content structure of a sentence. Accordingly, this is 

reflected in the sentence structure, in particular in such syn-

tactic phenomena as: volume, size, type, structure of the 

sentence, especially in its thematic-rhematic articulation, 

word order, expressive accentuation of some words in the 

sentence, various stylistic devices. 

Emphasizing the emotional component in the content 

structure of the sentence, it is necessary to find out the place 
of this component in the sentence semantics. According to 

Yu.M. Malynovych, "if the emotional meaning is expressed 

explicitly (is the main, special meaning for which the form 

or word exists), then it is denotative; if the emotional mean-

ing is expressed implicitly (acts as concomitant and does not 

have special means of expression), then this is a connotative 

meaning"22. So the only difference between denotative and 

connotative meaning is the way of expression. 

In exclamatory sentences, both emotive and attitudinal 

components of the meaning are distinguished at the same 

time. Comparing the surrounding reality with the idealized 

model of the world, a person not only expresses his emo-

tional reaction, but also evaluates this reality. The linguists 

studying emotiveness at the syntactic level, differ as to 

whether there is an evaluative seme in the exclamatory atti-

tudinal sentences. N. A. Lukianova23 and M. A. Yagubova24 
regard everything emotional and expressive as evaluative 

since emotions are a subjective form of evaluation. Howev-

er, such researchers as E. F. Petryshcheva, L. A. Serhieieva, 

T. A. Kildibekova25, and A. V. Dobrunova26 argue that not 

all statements (in particular, expressing surprise, disagree-

ment, incredulity) contain evaluation. In our opinion, the 

argument presented by the latter appears to be more compel-

ling. 
Conclusion. Thus, when defining the semantics of an 

exclamatory sentence, it is necessary to take into account its 

propositional content, to show the dictum and the mode of 
an expression, with regard to the ontological categories - the 

real world and the person. Accepting the fact that the sen-

tence content depends on the process of communication, we 

thereby include this language unit not only to the elements 

of speech, but also to the facts of speech. Just the unity of 

semantic and syntactic structures defines sentence as a unit 

of speech. Therefore, the most important in the study of 

exclamatory sentences is the research of the correlation of 

their formal-grammatical and functional-semantic peculiari-

ties. 

Further studies of exclamatory sentences from a mul-
tidimensional point of view will help to systematize the ex-

isting results of scientific research and to establish an opin-

ion about them not only as a bifunctional syntactic structure, 

which expresses the communicative intention of the speaker, 

but also an emotionally and situation motivated structure 

that expresses his/her state of mind. 

 
Навчук Галина, Шутак Лариса. Окличні речення в 

руслі багатоаспектного дослідження. У статті обґрунтову-

ється доцільність багатоаспектного підходу до вивчення окли-

чних речень. При цьому як основні визначено структурний і 

семантичний аспекти, на які спираються логічний і комуніка-

тивний. У ролі допоміжних виділено емоційний і текстотвір-

ний. Такий підхід до розгляду окличних речень дозволить 

виявити їх структурні та формальні особливості в різних сфе-

рах функціонування, встановити корелятивність / некореляти-

вність елементів їх формально-синтаксичної, семантико-

синтаксичної, власне-семантичної та комунікативної будови, 

простежити формальну і семантичну варіативність. Адже в 

сучасній синтаксичній науці усталилася тенденція не проти-

ставляти речення висловлюванню, а розрізняти у внутрішній 

структурі речення три аспекти: формально-синтаксичний, 

семантико-синтаксичний і комунікативний.  

18  Ibidem. 
19 Balli Sh. Frantsuzskaya stilistika, M., Inostrannaya literatura [French style, Foreign Literature], 1961, P. 201 [in Russian]. 
20 Vihovanets' I. R. Gramatika ukrayins'koyi movi. Sintaksis…, op. cit., P. 117. 
21 Luk A. N. Emotsii, yumor, ostroumie [Emotions, humor, wit], Nauka i religiya [Science and religion], 1966, №1, P. 42 [in Russian]. 
21 Malinovich Yu. M. Ekspressiya i smysl predlozheniya: Problemy emotsional'no-ekspressivnogo sintaksisa [Expression and meaning of 

the sentence: Problems of emotional and expressive syntax], Irkutsk: Izd-vo Irkutskogo universiteta, 1989, P. 44 [in Russian]. 
23 Lukyanova N. A. O sootnoshenii ponyatij ekspressivnost', emotsional'nost', otsenochnost' [On the relation between the concepts of ex-

pressiveness, emotion, estimation], Aktual'nye problemy leksikologii i slovoobrazovaniya [Actual problems of lexicology and word for-

mation], Novosibirsk, 1976, P. 3–21 [in Russian]. 
24 Yagubova M. A. Otsenki i emotsii v razgovornoj rechi [Ratings and emotion in speech], Yazyk i emotsii [Language and emotions], Vol-

gograd, 1995, P. 133–142 [in Russian]. 
25 Kil'dibekova T. A. O haraktere vzaimodejstviya emotsional'nogo s intelektual'nym v nekotoryh tipah vosklitsatel'nyh predlozhenij [The 

nature of the interaction between the emotional with the intellectual in some types of exclamatory sentences], Sintaksis i intonatsiya 

[Syntax and intonation], Ufa, 1973, Vyp. II, P. 27–32 [in Russian]. 
26 Dobrunova O. V. Vliyanie emotsional'nogo faktora na sintaksicheskoe oformlenie vyskazyvaniya. Sintaksicheskie struktury v akte kom-

munikatsii (nemetskij yazyk): Sbornik nauchnyh trudov [The impact of emotional factors in the design of syntax statements. Syntax struc-

tures in the act of communication (in German): Proceedings ], Moskva, 1988, Vyp. 313, P. 13–22 [in Russian]. 
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Актуальність. Зважаючи на характерну для сучасного 

етапу розвитку української граматики тенденцією до багатоас-

пектного розгляду синтаксичних одиниць, назріла потреба 

переглянути й уточнити питання про статус окличних речень у 

синтаксичній системі мови, з нових методологічних позицій 

трактувати їх комунікативне призначення та функції. Новизна 

наукової розвідки полягає у поглибленому багатоаспектному 

підході до аналізу особливостей окличних речень. 

У статті використано такі методи дослідження: аналізу, 

синтезу, зіставлення, узагальнення, а також описовий. Виснов-

ки.  Доведено, що кожне речення має денотативний план, який 

відображає ситуацію, узагальнюючою моделлю якої є структу-

рна схема речення, і суб’єктивно-модальний план, який відо-

бражає ставлення мовця до позначуваної ситуації. Таким чи-

ном, у реченнєвій структурі є власне-суб’єктивний компонент, 

який забезпечує авторську інтерпретацію об’єктивної інформа-

ції. Виходячи з цього, можна стверджувати, що емоційне є 

компонентом змістової структури речення. Відповідно це зна-

ходить своє відображення у структурі речення, зокрема у та-

ких синтаксичних явищах, як обсяг, розмір, тип, структура 

речення, особливо в його тема-рематичному членуванні, поря-

док слів, експресивне виділення окремих слів речення, різно-

манітні стилістичні прийоми.  

Ключові слова: окличні речення, багатоаспектний під-
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Сергей Омельчук. Отсубстантивные адъективы “пандемічний” и “пандемійний”  в современном украин-

ском лексиконе. Цель нашего исследования – проанализировать деривационные структуры прилагательных 

―пандемічний‖ и ―пандемійний‖ и научно обосновать словообразовательную вариантность этих адъективов в современ-

ном украинском языке. В процессе исследования использованы такие методы: анализ научной лингвистической литера-

туры, теоретическое осмысление и обобщение научных основ исследуемой проблемы; компонентный анализ для опре-

деления семантико-деривационного потенциала слов ―пандемічний‖ и ―пандемійний»; статистический метод для опре-

деления количественных показателей проявления частотности использования в современном лексиконе имени прилага-

тельного ―пандемічний» и его словообразовательного варианта ―пандемійний‖; метод обобщения для уточнения словар-

ной статьи имени существительного ―пандемія‖. Новизна статьи заключается в том, что на основании использованных 

методов лингвистического исследования научно обоснованно словообразовательную вариантность адьективов 

―пандемічний‖ и ―пандемійний‖ и предложено квалифицировать их как словообразовательных вариантов.  Выводы. Под 

влиянием мировой пандемии COVID-19 имя существительное ―пандемія‖ и производное от него имя прилагательное 

―пандемічний‖ вышли за пределы медицинской системы своего функционирования и вошли в состав общего языка. 

Наиболее распространенным детерминологизированным словом в лексиконе современных украинцев стал адъектив 

―пандемійний‖, вытеснив деривационный вариант ―пандемічний‖. 

Ключевые слова: адъектив, деривационная структура, словообразовательные варианты, словообразовательный 

суффикс, детерминологизованное слово. 

Постановка проблеми. Стрімке поширення в 

планетарному масштабі коронавірусної хвороби COVID

-19 спричинило до активного використання в лексиконі 

сучасних українців чимало медичних термінів, зокрема 

іменника пандемія, а також похідної від нього 
прикметникової форми пандемійний, наприклад: 

пандемійний період, пандемійний час, пандемійна 

ситуація і под. Водночас академічні лексикографічні 

джерела, зокрема Український орфографічний словник1, 

Великий тлумачний словник сучасної української мови2, 

Словник української мови в 11 томах3, Орфоепічний 

словник української мови4, фіксують у своїх реєстрах 

лише прикметник пандемічний як похідний від іменника 

пандемія. До того ж цей прикметник до 2020 року мав 

обмежену сферу використання, оскільки ним 

послуговувалися лише фахівці медичної царини, 
здебільшого лікарі-інфекціоністи. Наприклад: 

пандемічний грип, пандемічний вірус, пандемічний 

штам вірусу та ін. З огляду на зазначене постає 

проблема з’ясувати: чи можна вважати прикметники 

пандемійний і пандемічний дериваційними варіантними 

формами, що мають однакову сферу використання, чи 

прикметник пандемійний усе ж таки є позанормативним 

і має обмежене використання лише в розмовному 
мовленні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свого 

часу В. Ґрещук5, досліджуючи словотвірні парадигми 

прикметників, причиною співфункціювання 

спільнокореневих дериватів із однаковими 

словотвірними значеннями, але структурно 

різнотипними дериваційними формантами називав 

асиметрію форми й змісту в словотворі. У сучасній 

дериватології словотвірними варіантами афіксального 

рівня є: а) позиційні варіанти морфеми (аломорфи); 

б) вільні варіанти словотвірних засобів; в) прості й 
похідні від них складні форманти, що утворюють 

деривати зі спільною (близькою) семантикою6. 

Беззаперечно, явище словотвірної варіантності є досить 

1 Ukrainskyi  orfohrafichnyi  slovnyk  [Ukrainian  spelling  dictionary], Kyiv, 2008, Р. 534 [in Ukrainian]. 
2 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Kyiv, 2009, 

Р. 723 [in Ukrainian]. 
3 Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 vols], Kyiv, 1975,  Vol. 6, Р. 43. URL: http://sum.in.ua [in 

Ukrainian]. 
4 Orfoepichnyi slovnyk ukrainskoi movy: v 2 t. [Orthoepic dictionary of the Ukrainian language: in 2 vols], Kyiv, 2003, Vol. 1, 920 р. [in 

Ukrainian]. 
5 Greshchuk V. Ukrainskyi vidprykmetnykovyi slovotvir [Ukrainian adjectival word-formation], Ivano-Frankivsk, 1995, Р. 150 [in 

Ukrainian]. 
6 Kuzma І. “Teoriia ta istoriia slovotvirnoi variantnosti ukrainskykh prykmetnykiv” [The theory and the history of derivational variation 

of ukrainian adjectives], Visnyk of Lviv University, Series Philology, 2016, Issue 63, P. 26 [in Ukrainian]. 
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поширеним в українській мові, а прикметникові 

словотвірні варіанти, згідно із дослідженнями вчених-

мовознавців на основі синхронно-діахронного підходу, 

зафіксовано в українських писемних джерелах ще ХІ–

ХVIII сторіч7. Зокрема, й лексикографічні джерела 
початку ХХІ сторіччя рясніють прикладами 

словотвірних варіантів на рівні лексем різної 

частиномовної належності, з-поміж яких значну частину 

становлять прикметникові словотвірні пари: 

асфальтовий і асфальтний, афектний і афективний, 

бахромний і бахромчастий, безтактний і 

безтакотовий, вензелевий і вензельний, гомінливий і 

гомінкий, граціозний і граційний, диспозитивний і 

диспозиційний, конспіративний і конспіраційний, 

поліційний і поліцейський та ін. Така дериваційна 

варіантність прикметників властива, до речі, і медичній 
термінології, наприклад: бациловий і бацилярний, 

геморойний і гемороїдальний, екзематозний і 

екзематичний, лейкоцитний і лейкоцитарний тощо. 

Протягом останніх двадцяти років ХХІ сторіччя 

словотвірну варіантність лінгвісти досліджують 

різнопланово, зокрема на матеріалі ойконімів 

(Т. Лук’янчук8), антропонімів (В. Денисюк9), назв осіб 

за родом їхньої діяльності або за фахом 

(Н. Босаківська10, І. Воловенко11) тощо. Проте в аспекті 

нашого дослідження окремої уваги заслуговують 

наукові праці І. Кузьми12, присвячені вивченню 
словотвірної синонімії та словотвірної варіантності 

прикметників в українській мові. 

Мета нашої розвідки – дослідити дериваційну 

структуру прикметників пандемійний і пандемічний та 

науково обґрунтувати словотвірну варіантність цих 

ад’єктивів у сучасній українській мові. 

Предметом дослідження є відіменникові 

прикметникові словотвірні варіанти пандемійний / 

пандемічний, пов’язані з варіюванням суфікса -н-. 

Джерельною базою слугували сучасні інтернет-тексти 

інформаційного характеру різножанрового 
спрямування, а також академічні лексикографічні 

джерела початку ХХ сторіччя. У процесі дослідження 

використано такі методи: аналіз наукової лінгвістичної 

літератури, теоретичне осмислення й узагальнення 

наукових засад досліджуваної проблеми; компонентний 

аналіз для визначення семантико-дериваційного 

потенціалу лексем пандемійний і пандемічний; метод 

кількісних підрахунків для визначення кількісних 

показників вияву продуктивності використання в 

сучасному лексиконі прикметника пандемічний і 

словотвірного варіанта його пандемійний; метод 

узагальнення для уточнення словникової статті 
іменника пандемія. 

Наукова новизна розвідки полягає в тому, що на 

підставі використаних методів лінгвістичного 

дослідження науково обґрунтовано словотвірну 

варіантність відіменникових ад’єктивів пандемійний і 

пандемічний та запропоновано кваліфікувати їх як 

словотвірні варіанти. 

Виклад основного матеріалу. У 2020 році світова 

пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 закріпила в 

живому мовленні українців прикметникову форму 

пандемійний, яка рясніє в сучасному інформаційному 
просторові і як результат – усуває з активного вживання 

конкурентну лексему пандемічний. Усемережжя 

демонструє чимало прикладів використання 

прикметника пандемійний: Поля пандемійного літа13; 

Пандемійний День медика14; Сингапур запровадив 

пандемійний дитячий “бонус” для новонароджених15; У 

телевізійній програмі “Контраргумент: Навчальний рік 

2020. Пандемійний маскарад чи якісна освіта?” на 

телеканалі НІС-ТВ…16; Рекомендації психолога, як у 

робочій і пандемійній круговерті зберегти психічне 

здоров’я і собі, і працівникам17; Діяльність туристичної 
галузі у пандемійний та постпандемійний період18; 

5 “пандемійних” питань, які необхідно поставити на 

співбесіді19; Після епідемії SARS 2003 року канадська 

армія підготувала пандемійний план на майбутнє20 і 

под. 

Прикметник пандемійний починає закріплюватися 

також у складі термінних словосполучень різних 

галузей знань. Зокрема, уперше ми натрапили на таке 

використання в інтернет-посібникові ―Психологія і 

педагогіка у протидії пандемії COVID-19”21, у якому 

цей ад’єктив ужито як компонент психологічного 
терміна саногенне пандемійне мислення особистості. 

Усі зазначені та інші приклади вживання 

прикметника пандемійний у складі словосполучень 

різного тематичного спрямування (пандемійний 2020-й, 

пандемійний варіант вірусу, пандемійний карантин, 

пандемійний навчальний рік, пандемійний план на 

майбутнє, пандемійний скандал, пандемійний час, 

14 Pandemijnyj Den` medyka. Infekcionisty` IFNMU rozpovidayut` pro borot`bu z COVID-19 [Pandemic physician’s day. Infectious dis-

ease specialists of IFNMU talk about the fight against COVID_19], 21 chervnya 2020 r. URL: https://www.ifnmu.edu.ua/uk/3047-

pandemiinyi-den-medyka-infektsionisty-ifnmu-rozpovidaiut-pro-borotbu-z-covid-19 [in Ukrainian]. 
15 Masnyi V. “Singapur zaprovadyv pandemijnyj dytyachyj "bonus" dlya novonarodzhenyh” [Singapore has introduced a pandemic baby 

“bonus” for newborns], Suspilne: novyny [Public: news], 6 zjovtnya 2020 r. URL: https://suspilne.media/68638-singapur-zaprovadiv-

pandemijnij-ditacij-bonus-dla-novonarodzenih/ [in Ukrainian]. 
16 URL:https://mykolaiv.eurosolidarity.org/2020/09/04/olena-kiselova-nynishnya-derzhavna-vlada-perekladaye-svoyu-vidpovidalnist-na-

misczevu-vladu/?fbclid=IwAR2MFS-D_whnZleDvkAkP4uxmf-Q-i9t7Efxk0xItWskjGbDZGF_CQV12Y8 
17 Tretyak V. “Tretyogo ne dano” [The third is not given], Praktyka upravlinnya doshkilnym zakladom [Practice of management of pre-

school institutions], № 10, zjovten 2020 r. URL: https://ezavdnz.mcfr.ua/846305 [in Ukrainian] 
18 Barna M.Yu., Tabaka N.M. Diyalnist turystychnoyi galuzi u pandemijnyj ta postpandemijnyj period [Activities of the tourism industry 

in the pandemic and post-pandemic period], Materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferenciyi "Suchasni napryamy rozvytku 

ekonomiky, pidpryyemnycztva, texnologij ta yix pravovogo zabezpechennya [Materials of the International scientific-practical conference 

“Modern directions of development of economy, business, technologies, and their legal support”] (m. L`viv, 18-19 chervnya 2020 r.), S. 

173-174. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/barna7.htm [in Ukrainian] 
19 5 «pandemijnyh» pytan, yaki neobxidno postavyty na spivbesidi [5 “pandemic” questions to be asked at the interview]. URL: https://

www.work.ua/articles/job-interview/2410/ [in Ukrainian] 
20 Siruk M. “Socialna zlagodzhenist” [Social cohesion], Den [The Day], 25 travnya 2020 r. URL:https://m.day.kyiv.ua/uk/article/den-

planety/socialna-zlagodzhenist [in Ukrainian] 
21 Psykholohiia i pedahohika u protydii pandemii COVID-19 [Psychology and pedagogy in counteracting the COVID-19 pandemic], Kyiv, 

2020, 243 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1qXwyN0dnd7BJHm2HS_aq4CLuDWqkupWC/view [in Ukrainian]. 
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пандемійна весна, пандемійна катастрофа, пандемійна 

криза, пандемійна невизначеність, пандемійна паніка, 

пандемійна реальність, пандемійна ситуація, 

пандемійна турбулентність, постпандемійна гонка, 

постпандемійне ринкове пожвавлення, пандемійні 
побоювання та ін.), беззаперечно, репрезентують 

лексичні інновації в словниковому складі української 

мови, що відразу шляхом поступової узуалізації 

термінологічного значення переходять до категорії 

загальновживаних лексичних одиниць як 

детермінологізовані22.  

Наші спостереження дають підстави стверджувати, 

що в результаті конкурентного функціювання в 

сучасному мовленні дериватів пандемійний і 

пандемічний останній прикметник із гібридним 

іншомовним суфіксом -ичн- став периферійним. До речі, 
термінологізовані прикметники медичної царини з 

інваріантним формантом -н- поступово витісняють з 

нормативного вживання похідні з варіантними 

суфіксами -ичн-/-ічн-/-їчн-. Порівняймо: дистонійний 

(замість дистонічний), дистрофійний (замість 

дистрофічний). Таку тенденцію науково обґрунтувала 

І. Кузьма, досліджуючи словотвірну варіантність 

прикметників, пов’язану з варіюванням афіксів і твірних 

основ: ―Із двох можливих прикметникових 

дериваційних варіантів нової української мови на -н-ий і 

-ичн-ий(-ічн-ий) на сучасному етапі в основному 
усталилися прикметники з інваріантним засобом -н-, 

переваживши або й зовсім витіснивши ад’єктиви на -ичн

-ий(-ічн-ий)‖23.  

Прикметники пандемічний і пандемійний утворено 

від однієї твірної основи (іменника пандемія) за 

допомогою різних словотвірних суфіксів: 

1) пандемій-н-ий ← пандемія [пандеим’і́jа] (до 

твірної основи пандеміj- додаємо питомий суфікс -н-); 

2) пандем-ічн-ий ← пандем(ія) [пандеим’(іj́)а] (до 

твірної основи пандем-, усікаючи іменникову фіналь -іj-, 

додаємо іншомовний суфікс -ічн-). До того ж 
етимологічно гібридний суфікс -ичн-, утворений 

сполученням прикметникового суфікса -ич- 

давньогрецького походження й українського суфікса -н-, 

зазнав морфемного ускладнення й розпався на 

асемантичну суфіксальну зв’язку -ич- та суфікс -н-24. 

Беручи за основу дефініцію словотвірних варіантів, 

якими в українській дериватології називають ―похідні, 

що мають близьку або тотожну словотвірну і лексичну 

семантику й утворені від тої самої мотивуючої бази за 

допомогою суфіксів-аломорфів або вільних простих чи 

складних похідних варіантів одного форманта‖25, 
прикметникові форми пандемійний і пандемічний 

закономірно вважаємо словотвірними варіантами з 

кількох причин. По-перше, у реєстрі суфіксальних 

морфем української мови26 прикметникові суфікси -н- і  

-ичн-/-ічн-/-їчн- ідентифіковано як варіантні, хоча суфікс 

-н- має й інші варіантні морфеми, зокрема -альн-, -льн-, -

арн-/-ярн-, -ивн-/-івн-/-овн-. По-друге, словотвірній 

варіантній парі пандемічний / пандемійний властива 
спільна лексична і словотвірна семантика її 

компонентів, оскільки питомий суфікс -н- й іншомовний 

суфікс -ічн- мають однакове значення ―подібний, 

належний‖.  

Аналіз реєстрових слів Великого тлумачного 

словника сучасної української мови27 дав змогу 

виокремити й інші прикметникові пари – словотвірні 

варіанти, утворені за подібними моделями: алергійний і 

алергічний, гармонійний і гармонічний, гімназійний і 

гімназичний, меланхолійний і меланхолічний, 

філармонійний і філармонічний.  
Констатуємо, що прикметникові форми, утворені 

від іменникових основ на -іj за допомогою суфікса -н-, є 

досить поширеними в сучасній українській мові. 

Наприклад: бактерійний (від бактерія), дифузійний (від 

дифузія), енергійний (від енергія), класифікаційний (від 

класифікація), кондиційний (від кондиція), 

кодифікаційний (від кодифікація), критерійний (від 

критерій), ліцензійний (від ліцензія), маніпуляційний (від 

маніпуляція)  металургійний (від металургія), 

метонімійний (від метонімія), морфійний (від морфій), 

паремійний (від паремія), пародійний (від пародія), 
периферійний (від периферія), реакційний (від реакція), 

сертифікаційний (від сертифікація), тенденційний (від 

тенденція), топонімійний (від топонімія), 

трансформаційний (від трансформація),  церемонійний 

(від церемонія) і под.  

Водночас не всі спільнокореневі прикметники, 

утворені від іменників за допомогою суфіксів -н- і -ічн-, 

можна вважати словотвірними варіантами. За моделлю 

«спільна твірна основа + варіантні суфікси -н-/-ічн-» 

можна утворювати й прикметники-пароніми:  

аналогійний (утворений за аналогією) і аналогічний 
(подібний),  

категорійний (поняттєвий) і категоричний 

(безумовний), 

мелодійний (від мелодія, милозвучний) і мелодичний 

(від мелодика). 

Яскраво ілюструють відмінність у лексичному 

значенні утворені від спільнокореневих іменників такі 

прикметники-пароніми: 

синонімний ← синонім 

синонімійний ← синонімія 

синонімічний ← синоніміка 
антонімний ← антонім 

антонімійний ← антонімія 

антонімічний ← антоніміка 

22 Lyakhova O. “Determinolohizatsiia y rozshyrennia znachennia slova v leksychnii systemi suchasnoi ukrainskoi movy” [The determinol-

ogization and the generalizations of word’s meaning in the lexical system of modern Ukrainian], The Journal of V. N. Karazin Kharkiv 

National University, series “Philology”, 2011, № 963, Vol. 62. URL: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4431 [in Ukrai-

nian]. 
23 Kuzma І. ―Slovotvirne variiuvannia prykmetnykiv: paralelna norma chy yii porushennia?” [Derivational variation of adjektivеs], Visnyk 

of Lviv University. Series Philology, 2004, Issue 34 (І), Р. 36 [in Ukrainian]. 
24 Selihei P. Etymolohichnyi slovnyk zapozychenykh sufiksiv i sufiksoidiv v ukrainskii movi [Etymological Dictionary of Borrowed Suffi-

xes and Suffixoids in Ukrainian Language],  Kyiv, 2014, Р. 150 [in Ukrainian].  
25 Kuzma І. ―Zahalni tendentsii rozvytku slovotvirnoi synonimii ta variantnosti v novii ukrainskii movi” [General tendention of devel-

opment of derivational synonymy and variation in the new ukrainian language], Visnyk of Lviv University. Series Philology, 2009, Issue 46 

(ІІ), Р. 3 [in Ukrainian]. 
26 Poliuha L. Slovnyk ukrainskykh morfem [The dictionary of Ukrainian morphemes], Kyiv, 2009, Р. 486  [in Ukrainian]. 
27 Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language], Kyiv, 2009, 

1332 р. [in Ukrainian]. 
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омонімійний ← омонімія 

омонімічний ← омоніміка 

паронімний ← паронім 

паронімійний ← паронімія 

паронімічний ← пароніміка 
Зазначені паронімні прикметники, словотвірною 

базою яких є різні за значенням іменники (М. Вакуленко 

кваліфікує їх як псевдосиноніми паронімійного типу28), 

варто диференціювати й уживати відповідно до їхньої 

семантики. Таку тенденцію у свідомому використанні 

цих і подібних паронімних слів виразно відбито в нашій 

монографічній праці ―Сучасна українська 

лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика 

фахівців‖29.  

До того ж динамічні процеси в сучасній лексичній 

системі української мови, пов’язані з новими реаліями 
світової пандемії, демонструють уживання й 

відприкметникового іменника пандемійність, на який 

ми натрапляємо, наприклад, в інтерв’ю лауреатки 

Шевченківської премії 2020 року Маріанни Кіяновської 

інтернетовому виданню ―ЛітАкцент‖: Як і з 

колоніалізмом, якого наче й нема вже, але 

колоніальність лишається, після пандемії лишиться 

“пандемійність”30. 

Висновки. У контексті динамічних процесів 

українського лексикону 2020-х років одне з провідних 

місць посідає детермінологізація окремих лексичних 
одиниць медичної царини. Зокрема, під впливом 

світової пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 

іменник пандемія й похідний від нього прикметник 

пандемічний вийшли за межі вузьконаукової медичної 

системи свого функціювання і стрімко ввійшли до 

складу загальної мови. Проте найбільш поширеною 

детермінологізованою лексемою в активному мовленні 

сучасних українців усе ж таки є ад’єктив пандемійний, 

що явно став витісняти свій дериваційний варіант 

пандемічний. З огляду на це академічні лексикографічні 

джерела мають зафіксувати таку словотвірну 
варіантність прикметникових форм у словниковій статті 

іменника пандемія: 

ПАНДЕМІ́Я, ї, ор. в. єю, ж. Найвищий ступінь 

розвитку епідемії, що поширилася на більшість 

населення однієї чи кількох країн або материку. // 

прикм. пандемійний і пандемічний, а, е. 

Перспективним убачаємо дослідження семантико-

категорійного потенціалу терміна COVID-19 і 

дериваційної спроможності його лексичних варіантів. 

 
Sergii Omelchuk. Desubstantive adjectives 

“пандемічний” and “пандемійний” in the modern Ukrainian 

lexicon. The purpose of the article is to investigate the derivational 

structure of the adjectives “пандемійний” and “пандемічний” and 

to substantiate scientifically the derivational variance of these 

adjectives in the modern Ukrainian language. The subject of the 

study comprises derived from a noun adjective variants 

“пандемійний” / “пандемічний”, connected with the variation of 

the suffix -н-. The research material includes present-day 

informative texts from the Internet of various genres, as well as 

academic lexicographic sources of the early twentieth century. 

During the research following methods were used: analysis of 

scientific linguistic literature, theoretical comprehension and 

generalization of scientific bases of the problem investigated; 

component analysis to define the semantic-derivational potential of 

the lexemes “пандемійний” and “пандемічний”; the method of 

quantitative calculations to quantify the indices of the productive 

use manifestation of the adjective “пандемічний” and its 

derivational variant “пандемійний” in the current lexicon; method 

of generalization to clarify the dictionary entry of the noun 

“пандемія”. The novelty of the study consists of the scientific 

reasoning of derivational variance of desubstantive adjectives 

“пандемійний” and “пандемічний” on the basis of the linguistic 

research methods used, and the suggestion to qualify them as 

derivational variants. It is proved that adjective forms derived from 

the noun bases ending in -іj with the suffix -н- are quite common in 

the modern Ukrainian lexicon. Furthermore, new world-wide 

pandemic realities made it possible to record the use of the noun 

derived from adjective “пандемійність”. 

Conclusions. In the context of the dynamic processes of the 

Ukrainian lexicon of the 2020s, one of the leading places is 

occupied by the determinologization of separate lexical units of 

medical field. Under the influence of the global pandemic of 

coronavirus disease COVID-19, the noun “пандемія” and the 

adjective derived from it “пандемічний” went beyond the narrow 

scientific medical system of their functioning and rapidly became 

part of the common language. However, the most widespread 

determinologized lexeme in the active speech of present-day 

Ukrainians is still the adjective “пандемійний”, which has clearly 

supplanted its derivational variant “пандемічний”. Given this, 

academic lexicographical sources should record such derivational 

variation of adjective forms in the dictionary entry of the noun 

“пандемія”, by adding to it the adjective “пандемійний”. 

Keywords: adjective, derivational structure, derivational 

variants, derivational suffix, determinologized lexeme. 
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Наталия Руснак. Креативность буковинских народных молитв. Молитва – многогранное явление гуманитар-

ной парадигмы мышления: молитва – жанр художественной литературы, фидеистический текст, жанр конфессионально-

го общения, фольклорный текст. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения фольклорных 

текстов буковинских говоров. Цель статьи – проанализировать народные буковинские апокрифические молитвы, извес-

тные во многих вариантах, которые составляют фольклорные тексты. Методы исследования. В качестве основных ис-

пользованы общенаучные методы анализа и синтеза и лингвистические – метод лингвистического наблюдения, описате-

льный, сравнительно-исторический. Выводы. На Буковине известны апокрифические молитвы о муках Иисуса Христа. 

Текстообразующим прийомом молитв служит диалог. У молитвах реализуются фонетические,. лексические, морфологи-

ческие закономерности буковинских говоров. 

Ключевые слова: фольклорный текст, народная молитва, апокрифическая молитва, заголовок, мотив, наивная 

картина мира, диалог, фонетические закономерности говоров, морфологические закономерности говоров. 

Молитва – могутня сила душі, сила 

незбагненна. Молитва звертається до 

великої душі мороку; молитва 

піднімається і звертається до таємниці, 

сама подібна до таємниці, і віримо, що 
перед безкінечною молитвою не може 

встояти Невідоме. 

 

Постановка проблеми в загальному викладі та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Молитва – багатогранне явище 

гуманітарної парадигми мислення,  текст, який 

функціонує у різних сферах гуманітарної діяльності. 

До молитви звертаються поети і письменники як до 

літературного жанру художньої літератури. напр., жанр 

літературної молитви у творчості католицьких 
письменників групи “Логос”, о. Василия Мельника 

(Лімниченка), Ореста Петрійчука, о. Степана Семчука 

та Григора Лужницького1.  

Молитва – фідеїстичний текст, спрямований до 

Бога, вищих сил з проханням, подякою. Фідеїзм (від лат. 

віра) – релігійний світогляд, що стверджує пріоритет 

віри над розумом; характерний для теїстичних релігій.  

Як жанр конфесійного спілкування молитви 

класифікують за різними ознаками: за адресатами 

(звернення до Ісуса Христа, Матері Божої, окремого 

святого); за часовою характеристикою: ранішні, вечірні, 
молитви під час релігійних свят (у монастирях моляться 

8 разів на добу); за кількістю учасників: індивідуальні 

та колективні (тексти молитов можуть бути зібрані у 

книжки, призначені для колективних божих служб –  

богослужбові книги, так і для індивідуального 

використання – молитовники. Молитви класифікують за 

змістом:  молитва подяки, прохання (на всяке 

прошення), молитва у терпінні, молитва за недужих, 
молитва на всяку неміч, молитва при вмираючих, 

молитва християнської родини, молитва батьків за 

дітей, молитва дітей за батьків, молитва за перемогу над 

спокусами, молитва за того, хто хоче йти в путь, 

молитва на благословення дому, молитва на освячення 

всякої речі. Молитви бувають канонічні та апокрифічні 

(не визнані церквою). 

У фольклорі ж побутують народні молитви. 

Відомо, що народні молитви записував П. Куліш у 

с. Переванцях Лубенського повіту на Полтавщині 1864 

р. (навів у листі до О. Барвінського 20.07.1869 р.)2. 
Актуальність дослідження зумовлена потребою 

вивчення фольклорних текстів буковинських говірок. 

Мета статті – проаналізувати апокрифічні 

буковинські  молитви, відомі в багатьох варіантах, які 

становлять фольклорні тексти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Буковинські говірки достатньо вивчені на всіх мовних 

рівнях, зокрема на лексичному (праці Л. Борис, 

Н. Гуйванюк, Ю. Карпенка, І. Зінченко, В. Прокопенко, 

Ю. Руснак та ін.). Проте фольклорні тексти 

буковинських говірок вивчені ще не достатньо. Можемо 
назвати лише статтю Н.В. Гуйванюк, Н.О. Руснак 

“Специфіка біблійної тематики у фольклорних 

різдвяних текстах (на матеріалі колядок  

1 Dmytriv I. “Zhanr molytvy v tvorchosti poetiv-“lohosivtsiv” [The genre of prayer in the works of poets-“Logos”], Актуальні питання 

гуманітарних наук [Current issues of humanities], Vup. 14, 2015, P. 184 [in Ukrainian]. URL: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/

uploads/2017/11/014-26.pdf 
2 Narodni molytvy [Folk prayers], 4 sichnya 2018. URL: https://petro-gulak.livejournal.com/1623491.html 

http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-26.pdf
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-26.pdf


20                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Rusnak N. Creativity of the Bukovinian folk prayers... 

с. Стебні Путильського району Чернівецької області)”3.  

 Методи дослідження. У статті використано як 

загальнонаукові методи – аналізу, синтезу, так і 

лінгвістичні – метод лінгвістичного спостереження, 

описовий, порівняльно-історичний. 
Виклад основного матеріалу. Слово молитва 

походить від псл. modliti “благати, просити, говорити” з 

іє.*meldh- “говорити ритуальні слова”, давніше, можливо, 

“приносити жертву, забиваючи тварину” (пор. рос. молить 

“забивати худобину”, болг. молитва “молитва; жертовна 

тварина; суп із жертовної тварини”)4. 

На Буковині побутують народні  молитви у різних 

варіантах про страждання Ісуса Христа. Серед віруючих є 

впевненість, що апокрифічні молитви, зокрема ці, наділені 

цілющою силою.  

Пропонуємо текст народної молитви, записаний у 
с. Митків Заставнівського р-ну Чернівецької обл. від 

Руснак Софії Георгіївни, 1923 р.н. 

(орфографія відображає автентичність апокрифічних 

молитов).   

Каторая молитва пишеця Божими буквами, 

В тій молитві Святого Мафтея, 

Коли було пророкувано в четвер рано 

Ісуса Христа жидам продано. 

Ісус Христос нічо не їв, не пив, 

Лиш остро ся на муки збирав. 

Вивили Ісуса Христа на гору Конвалію, 
Там його на хресті розп’яли. 

Вийшла матір Божа на гору Конвалію, 

Свого сина на муках пізнала. 

– Сину ж мій, кров моя, зболе ж моя, 

Я тебе під своїм серцем носила,  

Своїм покором кормила, 

А ти терпиш такі муки  й рани  

За всі свої хрестияни. 

 – Мамо ж моя мила, 

Щоб ти ці молитви щодня говорила.  

Як не щодня, то хоч три рази на тиждень. 
Аби такий ся чоловік найшов, 

Шоби ці молитви щодня казав. 

Вислав би йому тридцять ангелів і апостолів 

І сам би був при його душі сконаннію.   

На Буковині відома молитва про сон Божої Матері. 

Молитва зазвичай має заголовок Сон Богородиці, Сон 

Божої Матері, проте реєструємо назви Пречиста Діва 

(с. Іванківці Кіцманського р-ну) та традиційний заголовок 

Молитва до Ісуса Христа (с. Кам’янка Глибоцького р-ну). 

 Сон Божої Матері 

На Осіянскій горі стоїт зілля в дівині. 
Там Матка Божа лежала 

І свого Синка присипляла. 

– Синку мій возлюблений, 

Приснив ми си сон причуденний, 

Шо тибе жидова злапала, 

На троя деревців головку тяли, 

Ручки, ніжки в жилізє вбирали, 

А на головку тирів вінок клали. 

Хто буде цу молитву гуворити, 

Той буде в царстві жити.  

Амінь. (Записано в с. Южинець Кіцманського р-ну від 

Мироник Зої Іванівни, 1923 р. н.).   

За функцією виокремлюють молитви прохання 

(каяття), молитви подяки, хвалебні молитви. Проте 

молитви, про які йдеться, належать до спонукальних 
молитов, молитов-закликів. Апокрифічна молитва цікава 

тим, що в ній  не міститься звернення до вищих сил (для 

яких характерно використання наказового способу дай, 

пошли, збережи), а навпаки, звернення Бога до людей, яке 

відповідає схемі якщо…, то, пор.:   

Мамо ж моя, щоб ти ці молитви щодня говорила.  

Аби такий ся чоловік найшов 

Шоби ці молитви щодня казав. 

Вислав би йому тридцять ангелів і апостолів 

І сам би був при його душі сконанню  (с. Митків 

Заставнівського р-ну). 
 

– Дивіт ви си, люди, на мої кари, на мої муки 

І беріть хрест у руки, 

І йдіть уздовж світа і впоперек світа, 

Наказуючи старому й малому: 

Хто буде ці молитви говорити рано і увечір,  –   

Буде пекло заперте, рай утворений 

Навіки віков. 

Амінь  (с. Довгопілля Путильського р-ну). 

 

Хто цу молитву рано й ввечір говори, 
Тому рай утворений, а пекло замкнене 

До конца во вік віков. 

Амінь (с.Довгопілля Путильського р-ну).  

 

На пристолі Ісус Христос сидит,  

Головоньку схилив, свої притурами розтворив.  

– Христе, Христе, чо так смутно сидиш?  

 – Не лякайтиси мої муки,  

Биріт золоту паличкі у руки,  

Ідіт, кажіть малому, хромому, сліпому, 

 Хто цю молитву змоли у неділю рано до служби,  
Тому пекло си запре, рай си утворе (с. Кам’янка 

Глибоцького р-ну). 

У народній традиції молитва називається очінаші, 

молитви, функціонує як множинний іменник. Загальна 

назва очінаші – результат дії кількох явищ: лексикалізація 

словосполучення Отче наш, апелятивація – перехід 

власної назви у загальну, Пор.:  

Мамко, моя мамко, які-сти мені милі, 

Абисти ці очінаші щодень говорили. 

Щодень не щодень,  

Хоч три рази на тиждень. 
Биси люди пібрали, ці очінаші казали. 

Наслав би їм Бог дваціть чотирі ангелі 

І сам би був при їх сконанню. 

Амінь (с. Іванківці Кіцманського р-ну). 

У деяких молитвах уведені персонажі святі Павло і 

Петро. Ісус Христос звертається до них як до провідників 

віри:  

А ти, Павле, і ти, Петре, 

Не лякайтесь моїх мук. 

Бери золотий хрест у руки –  

3 Huivaniuk N.V., Rusnak N.O. “Spetsyfika bibliinoi tematyky u folklornykh rizdvianykh tekstakh (na materiali koliadok s. Stebni 

Putylskoho ranonu Chernivetskoi oblasti)” [Specifics of biblical themes in folklore Christmas texts (on the material of carols in the village 

of Stebni Putil district Chernivtsi region)], Visnyk Prykarpatskogo. un-tu [Bullitin of the Precarpathian university], Ivano-Frankivsk: 

Prykarpat. V. Stefanyka, 2008, Vyp. 19–20, P. 92–98 [in Ukrainian].  
4 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 7 t. [Etymological dictionary of the Ukrainian language. In 7 vol.], za red. O. S. Melnychuk, 

K.: Nauk. dumka, 1989, Vol. III, P. 501 [in Ukrainian]. 
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Ukrainian language 

Розкажи малому, старому, сліпому: 

Хто ці молитви буде говорити, 

Той не буде в болях боліти, у вогні горіти. 

Сам Ісус Христос буде пекло зачиняти,  

У рай двері відчиняти (с. Киселів Кіцманського р-ну). 
 

Ти, Петре, і ти, Павле, не дивися на мої муки, 

А бери хрест у руки, 

Скажи малому, скажи старому, Господеві великому. 

Хто цю молитву відмолить, 

Аби мав гріху, як у морі піску, на дереві листя, 

Всі йому будуть відпущені, 

Відмолить три душі: отцівську, материнську і сам 

свою (с. Спаська Сторожинецького р-ну). 

 

Святий Петро, Святий Павло, 
Не жалуйте Ісуса Христа мук. 

Беріт золотий хрест і свічку до рук, 

Підіть по всьому світі. 

Розкажіть цих наук. 

І старому, й малому, 

Бідному й багатому, 

І кривому, і сліпому. 

Хто ці молитви буде говорити  

Рано і увечір, 

Не буде на вогнях погоряти. 

А як буде умирати, 
Сам Ісус Христос буде рятувати. 

Пекло замикається,  

А рай відкривається во віки віков. Амінь. (с. Чудей 

Сторожинецького р-ну). 

У молитвах реалізується мотив безперервності 

молитви, відповідно, у тексті субстантивовані 

прикметники на позначення служб у фонетичних та 

граматичних варіантах осонечне, осоношне, осоношни, 

утреня, утреніє, утренє, утреня, вечірнє виступають 

ключовими словами. У молитвах використано  

стилістичну фігуру анадиплосис. Пор.: 
Божа Матінка за руку Христа води. 

Привела його на осонечне, 

А з осонечного на Божу Службу, 

А з Божої Служби – на море (с. Довгопілля 

Путильського р-ну). 

 

Взяла матір Божа свого синочка за руку 

Та й повела до церковиці. 

З церковиці на утреню, 

З утренної на осоношну, 

З осоношної на службу Божу (с. Іванківці 
Кіцманського р-ну). 

 

Матер Божа Ісуса Христа за рученьку водить. 

Привела його на утреніє, 

З утреніє на вечірнє (с. Чудей Сторожинецького р-ну). 

 

Там мати Божа ходит, 

 Ісуса Христа за рученьку водит.  

Привела його на утреня,  

З утреня – на осиношни,  

З осиношного на службу Божу,  
З служби Божої на вечірні, 

 А з вечірні на сине море. 

 На синім морю там престіл стоїт (с. Кам’яна 

Глибоцького р-ну). 

У сучасній лінгвістиці є поняття наївна картина світу. 

Це уявлення про світ пересічних носіїв мови, що 

ґрунтуються на донаукових знаннях, загальних поняттях, 
представлених у мові. Вона частково опирається на 

міфологічне мислення. Наївна картина світу представляє 

спрощене бачення реальності, схематично-каузальне 

тлумачення подій, скасовує всіляку діалектику. Наївна 

картина світу протиставлена науковій картині – системі 

знань, що синтезує результати дослідження певних наук із 

знаннями світоглядного характеру як результатом 

цілісного узагальнення пізнавального досвіду людства5.  

Наївна картина світу діалектоносіїв по-своєму 

інтерпретує наукові відомості, у нашому випадку – 

біблійні. Так, в одному з варіантів молитви у вступній 
частині згадується один з 12 апостолів Ісуса Христа – 

Левій Матвій, який арамейською мовою написав на 

прохання своєї пастви в Юдеї Євангеліє від Матвія. 

Вважається, що Євангеліє від Матвія написано через 8 

років після вознесіння Господа Ісуса, себто у 41 році після 

Різдва Христового. Євангеліє  від Марка та Луки 

розповідають, що Левій Матвій у Капернаумі збирав мито. 

Там на митниці його побачив Ісус Христос зі своїми 

учнями та запросив до свого дому на трапезу. Час і 

обставини смерті Матвія достеменно не відомі. За однією 

гіпотезою,  Матвія 60 року після Різдва Христового 
спалили на вогні в Ефіопії за наказом князя Фульвіана, за 

іншою версією, Матвій помер від старості. Місце 

поховання апостола достеменно не відоме, проте часто 

зазначається, що його могила знаходиться 

в Гоніо. Грузинська православна церква вважає, що в Гоніо 

похований апостол Маттій (грузинською мовою – Матата). 

За іншою гіпотезою, могила апостола знаходиться в 

італійському місті Салерно. 

  У народній молитві Левій Матвій згадується під 

назвою святий Мафтей: 

Каторая молитва пишеця Божими буквами, 
В тій молитві святого Мафтея,  

Коли було пророкувано в четвер рано 

Ісуса Христа жидам продано (с. Митків 

Заставнівського р-ну). 

У молитвах про страждання Ісуса Христа згадується 

гора, на якій заснула Божа Матір, причому ця гора має 

різні назви 

Так, у молитві, записаній у говірці с. Довгопілля 

Путильського р-ну,  

згідно з фольклорною традицією подія відбувається в 

місцевості, яка має назву гора Горіянська, долина 
Патріянська. 

На горі Горіянській, 

На долині Патріянській 

Під осовними образами 

Заснула Божа Матінка (с. Довгопілля Путильського 

р-ну). 

 У деяких варіантах молитви гора названа Олив’яна, 

Оливна, Уливана. Це фонетичні варіанти однієї назви, 

мотивованої назвою олива. Олива, або маслина,  –  рід 

рослин родини маслинових, поширений у південних 

регіонах Європи. Пор.: 
На горі Олив’їній 

Церковця мурована (с. Довгопілля Путильського р-ну). 

5 Selivanova O. Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological encyclopedia], Poltava: 

Dovkillia-K., 2006,  P. 404-405 [in Ukrainian]. 
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Rusnak N. Creativity of the Bukovinian folk prayers... 

У неділю рано сонечко сходить. 

Пречиста Діва по раю ходить. 

На Оливній горі, на престолі 

Ісус голову склонив, очки зморив (с. Спаська 

Сторожинецького р-ну). 
 

На Уливаній горі стоїт  

Хрест у вдивині (взілі дівіні) зілля в дивині. 

Там Матер Божа стала спочивати 

Свого прелюбезного синка чекала (с. Киселів 

Кіцманського р-ну). 

У низці варіантів молитви побутує реальна назва гори 

Сінайська гора, Сіямська гора – фонетичний варіант.  

Гора Сінай – гора на Сінайському півострові в Єгипті, 

де, згідно з Біблією, Бог з’явився Мойсею і дав десять 

заповідей. 
На Сінайській горі зілля в дівині, 

Там Пречиста Діва спала-спочивала, 

Свого синка присипляла (с. Іванківці Кіцманського р-

ну). 

 

На Сіямській горі, 

На Прилюбенській землі 

Там спала-спочивала Мати Божа (с. Балківці 

Новоселицького р-ну). 

У молитві, записаній у с. Митків Заставнівського р-ну, 

гора Голгофа названа Конвалією. 
Вийшла матір Божа на гору Конвалію, 

Свого сина на муках пізнала. 

 Думаємо, що назва гори Конвалія мотивована 

словосполучення lilium convallium “ (лілея) долин”, яка 

походить з латинського перекладу біблійної “Пісні 

пісень” (пор. “Еgo flos campi, lilium convallium” “я квітка 

поля, лілея долин”6. У такий спосіб у народній свідомості 

реалізуються біблійні відомості. 

У молитвах фігурують рослини, характерні для 

нашого ландшафту. У деяких варіантах молитви 

згадується фітонім дивина. Пор.: дивина  народні назви 
коров’як, дивина чорна, дивина ведмеже вухо, дівина –  

псл. divina, divizna похідні від  *divъ “дикий”; пор. 

аналогічне болгарське дивина “дичина”; висловлюється 

також припущення про зв’язок з divо “диво”, зумовлений 

уявленням про чудодійність рослини, або з diviti 

*“ясніти” (дивина вживалась для освітлення)7. 

Дивина звичайна (лат. Verbascum thapsus L., народні 

назви – дивина звичайна, дивина ведмежа, ведмеже вухо, 

дивина, диванна, дівенна дрібноцвіта, коров’як, годинник, 

дрябчак, петрів хрест, котячий хвіст, царська свічка, 

родина ранникові – дворічна трав’яниста повстисто-
опушена рослина, яка цвіте у червні–липні. Дивина 

звичайна поширена майже всюди у світі. Росте на 

відкритих місцях, переважно на піщаному ґрунті, на 

обривах по берегах річок, майже по всій території України. 

Відвар з дивини має пом’якшувальний, відхаркувальний, 

спазмолітичний ефект8. 

Народна свідомість фітонім дивина пов’язує зі 

словом диво, внаслідок чого виникає своєрідний мовний 

візерунок поетичних рядків. Припускаємо, що первісним 

був рядок хрест у дивині, який згодом трансформувався у 

зіля в дивині або незрозумілий взілі дівіні: 

На Уливаній горі стоїт  

Хрест у вдивині  (або взілі дівіні) або зіля в дивині. 

Там Матер Божа спала-спочивати, 

Свого прелюбезного синка чекала (с. Киселів 

Кіцманського р-ну). 
 

На Сінайській горі зілля в дівині, 

Там Пречиста Діва спала-спочивала,  

Свого синка присипляла (с. Іванківці Кіцманського р-

ну). 

Текстотвірним прийомом молитов є діалог, який 

ведуть Божа Мати і Ісус Христос. Пор.: 

На уливаній горі стоїт хрест у вдивині (взілі дівіні) 

зілля в дивині 

Там Матер Божа стала спочивати, 

Свого прелюбезного синка чекала. 
Прийшов синок: 

 – Мати, моя мати, що ти тут робиш? 

Спиш чи спочиваєш? 

 – Сину мій прелюбезний, була-м заснула, 

І приснився мені на тебе пречудесний сон: 

Що тебе жидова спіймала, 

Великих мук тобі завдала,  

В Святе лице твоє плювала, 

Терновий вінок на голову клала, 

Жовчу тебе кормила,  

Босого по стерни водила. 
На трьох деревах тебе розпинала: 

На першій ялині, на другій калині, на третій кедрині. 

А один з фарисеїв пробив тобі пикою ребра, 

Потекла кров і вода. 

З хреста тебе здоймили і в гріб положили. 

На третий день ти воскрес!  

 – Мати, моя мати! 

Ти виділа правдивий сон. 

Я все це маю перетерпіти за нарід люцький. 

Сонце си змінило, місяць си змінив, зорі потемніли. 

Взяла мати свого синка за руку 
І повела на синє море. 

З синього моря на білий камінь. 

Там Ісус Христос ходив, 

Кровцю свою проливав,  

За нас грішних муки приймав. 

А ти, Павле, і ти, Петре, 

Не лякайтесь моїх мук. 

Бери золотий хрест у руки –  

Розкажи малому, старому, сліпому: 

Хто ці молитви буде говорити, 

Той не буде в болях боліти, у вогні горіти. 
Сам Ісус Христос буде пекло зачиняти,  

У рай двері відчиняти (с. Киселів Кіцманського р-ну). 

У молитві, записаній у с. Довгопілля Путильського р-

ну, діалог максимально наближений до реалій 

гуцульського говору: фігурують лексеми на позначення 

свояцтва – кум, фін (діалог ведуть Богородиця і кум Іван, 

Богородиця і Ісус Христос). У молитві відтворено 

фонетичні закономірності гуцульської говірки: світа, 

чітає, цу, конец; лексичні:  видіти, втворити, брама; 

морфологічні: си втворила, дав-їс, тут-сми, дав-сми, всий. 

На горі Олив’їній 

6 Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy…op,cit., V.II, P. 547. 
7 Ibidem, V.II , P. 66. 
8 Kyslychenko V. Dyvyna zvychaina [ The wonder is ordinary], Farmatsevtychna entsyklopediya [Pharmaceutical encyclopedia].URL: 

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6174/divina-zvichajna                   
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Церковця мурована. 

У тій церковці 

Світа Богородиця, 

Світа Богородиця книжку чітає, 

Жалібно хлипає. 
У кума Івана си питає: 

– Куме Іване, чи не виділи ви 

Мого сина, свого фіна? 

 – Видів, у жидів, у катів. 

Били, карали, 

Терновий вінець на голову клали. 

Прйшла мати до брами –  

Брама си втворила. 

Свого сина воскресила. 

 – Тут є, синку, тут-сми мати. 

Дав-їс си на кару? 
 – Дав-сми си, мати. 

За тебе, за себе, 

За всий мир православний. 

Хто цу молитву рано й ввечір говори, 

Тому рай утворений, а пекло замкнене 

До конца во вік віков. 

Амінь (с. Довгопілля Путильського р-ну)  

Висновки. На Буковині відомі апокрифічні молитви 

про муки Ісуса Христа, які належать до спонукальних 

молитов, молитов-закликів, в яких не міститься звернення 

до вищих сил, а навпаки, звернення Бога до людей, яке 
відповідає схемі якщо…, то. У народній традиції молитва 

називається очінаші, молитви, зазвичай функціонують як 

множинний іменник. У фольклорних текстах реалізується 

мотив безперервності молитви, для якого характерна 

стилістична фігура анадиплосису. Наївна картина світу 

діалектоносіїв інтерпретує біблійні відомості. Молитви 

максимально наближені до реалій буковинського регіону, 

внаслідок чого у фольклорних текстах функціонують 

лексеми, що позначають ландшафт, побут носіїв 

буковинських говірок, наприклад, лексеми на позначення 

свояцтва. Народна свідомість на основі народної 
етимології створює своєрідний мовний візерунок 

поетичних рядків. Текстотвірним прийомом молитов є 

діалог, який ведуть Божа Мати і Ісус Христос. У молитвах 

відтворено фонетичні, лексичні, морфологічні 

закономірності говірок. 

 

Natalia Rusnak. Creativity of the Bukovinian folk prayers. 

Prayer is a multifaceted phenomenon of the humanitarian paradigm of 

thinking: prayer is a genre of fiction, a fideistic text, a genre of 

confessional communication, a folklore text. The relevance of the 

article is conditioned by the need of studying of the folklore texts of 

Bukovinian dialects. The purpose of the article is to analyze  the folk 

apocryphal Bukovinian prayers, known in many variants, which are 

folklore texts. Research methods. In the article as the main general 

scientific methods of analysis and synthesis are used, as well as 

linguistic – method of linguistic observation, descriptive, comparative 

and historical methods. Conclusions. In Bukovina apocryphal prayers 

about the suffering of Jesus are well-known. They belong to the 

motivational prayers, prayers-calls, which don’t contain an appeal to 

higher power, but on the contrary, God’s appeal to people, which 

corresponds to the scheme якщо…, то.  In folk tradition the prayer is 

called очінаші, молитви and usually functioning as a plural noun.  

The motif of continuity of prayer, which is characterized by a stylistic 

figure of anadiplosis, is realized in prayers. The naive picture of the 

world of dialect carrier interprets biblical information. Prayers are as 

close as possible to the realities of the Bukovina region, as a result of 

which in folklore texts there are tokens that denote the landscape, the 

life of the bearers of Bukovinian dialects, for example, tokens which 

denote kinship. Folk consciousness on the basis of folk etymology 

creates a kind of linguistic pattern of poetic lines. The textual  reception 

of prayers is a dialogue between the Mother of God and Jesus Crist. 

Phonetic, lexical, morphological features of dialects are reproduced in 

prayers.  

Key words: folklore text, folk prayer, apocryphal prayers, title, 

motive, the naive picture of the world, dialogue, phonetic features of 

dialects, lexical features of dialects, morphological features of dialects. 
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Юлия Руснак. Парадигматически-синтагматические отношения в лексико-семантической группе глаголов 

движения человека (на материале повести О. Кобылянской “Земля”). Цель статьи – проанализировать глаголы 

передвижения человека на материале повести Ольги Кобылянской “Земля”. Актуальность исследования мотивирована 

необходимостью атомарного исследования идиостиля Ольги Кобылянской для формирования когнитивно-

прагматической концепции художественного дискурса писательницы. Новизна статьи обусловлена тем, что парадигма-

тически-синтагматические отношения  глаголов движения в языковом стиле Ольги Кобылянской еще не были предме-

том исследования. В статье использованы общенаучные методы анализа и синтеза, а также лингвистические – описате-

льный, структурный, метод компонентного анализа. Выводы. Глаголы передвижения человека представленны двумя 

группами: глаголы направленного и ненаправленного движения. Глаголы направленного движения – лексемами от точ-

ки и до точки назначения. Напрвленное передвижение человека в повести О. Кобылянской “Земля” реализует широкий 

круг глаголов, серед них немало префиксальных образований. 

Ключевые слова: передвижение, глаголы направленного передвижения, глаголы ненаправленого передвижения, 

лексико-семантический вариант, парадигматические отношения, синтагматические отношения, словосочетания. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Важливе місце в системі частин мови 

посідає дієслово. Йому притаманна більша, ніж іншим 

частинам мови, ємність змістової структури, рухоме 

коло значень. Дієслово характеризується складною і 

розгалуженою парадигмою словозмінних форм та 

широким колом сполучуваності. Парадигматичні 

відношення дієслова на лексичному рівні виявляються 

у лексико-семантичних варіантах (далі ЛСВ) слова.  

Рух – філософське поняття, форма існування 

матерії. За поняттям рух закріплено 7 ЛСВ. Тема 

нашого дослідження передбачає виокремлення  ЛСВ 

“переміщення в просторі особи; пересування”1.   

Мета статті - проаналізувати парадигматично-

синтагматичні відношення  у лексико-семантичній 
групі дієслів руху, який виконує особа, на матеріалі 

повісті Ольги Кобилянської “Земля”. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Специфіку українського дієслова аналізували такі 

мовознавці, як В.М. Русанівський, І.Р. Вихованець, 

К.Г. Городенська, І.К. Кучеренко, М.І. Плющ, 

А.П. Грищенко, О.К. Безпояско, М.А. Жовтобрюх, 

Б.М. Кулик, А.П. Загнітко та ін. 

Мовотворчість Ольги Кобилянської досліджували 

різні науковці, передовсім  буковинські: Н.В. Гуйванюк, 

Н.Д. Бабич, Л.О. Ткач , О.В. Кульбабська, М.В. Скаб, 

Н.О. Руснак , С.Т. Шабат-Савки, О.В. Кардащук,  

Т.Є. Гуцуляк, С.Є. Панцьо, Т.П. Вільчинська, 

В.А. Чолкан, О.В. Максимʼюк, О.Л. Даскалюк та ін.  

Актуальність дослідження умотивована 

необхідністю атомарного дослідження мовостилю 

Ольги Кобилянської для формування когнітивно-

прагматичної концепції художнього дискурсу 

письменниці.  

Новизна наукової розвідки зумовлена тим, що 

дієслова на позначення руху у творчості Ольги 

Кобилянської ще не були предметом аналізу.  

У статті використано загальнонаукові методи 

аналізу й синтезу, а також лінгвістичні – описовий, 

структурний, метод компонентного аналізу. 

Виклад основного матеріалу. Лексико-
семантична група дієслів зі значення руху, переміщення 

вирізняється з-поміж інших груп найвищою активністю 

функціонування, продуктивністю у процесах граматико

-словотвірної перфективації.  

В.М. Русанівський у семантичному класі дієслів 

руху розглядає дієслова односпрямованого/

різноспрямованого руху. Він зазначає: “Характерно, що 

традиційний поділ на дієслова односпрямованого/

різноспрямованого руху є наслідком історичного 

утворення за допомогою суфіксів – одного з 

1 Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language], za. red. V.V. Zhaivoronok, Kyiv: Prosvita, 2012, P. 1015 [in Ukrainian]. 
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найдавніших, спільних для всіх слов’янських мов 

однойменного способу дієслівної дії”2.  

 Відштовхуючись від цієї класифікації, дієслова 

руху, який виконує людина, представляємо двома 

групами: спрямований та неспрямований рух. Дієслова 
спрямованого руху перебувають у системі координат, 

маючи точку відліку або точку призначення руху. 

К.Г. Городенська встверджує, що “дієслова 

односпрямованого руху здебільшого вважають 

граничними, їм властива спрямованість до своєї 

внутрішньої межі, але вона обов’язково конкретизується 

за допомогою просторових поширювачів, які вказують 

на напрям або шлях руху, а відтак, на можливу межу”3. 

У повісті О. Кобилянської “Земля” функціонують 

такі дієслова на позначення руху від точки відліку: 

піти, надійти, вернути, віддалятися, вийти, майнути, 
скочити, виходити, висунутися, прийти, утікати, 

відбігти, зірватися. Дієслова становлять синонімічний 

ряд. Майже всі дієслова доконаного виду. 

Найвищою частотністю функціонування 

характеризується дієслова відділятися, виходити – 

вийти.  

Синтагматичні зв’язки реалізуються 

сполучуваністю слова, або валентністю. 

В.М. Русанівський підкреслює  валентнісні можливості 

дієслова у вираженні процесуальної ознаки. Він пише: 

“Дієслово виражає ознаку в її динамічному різновиді, 
відношенні до тих слів, з яким воно поєднується”4. 

Дієслова зі значенням руху від точки відліку 

використовуються у таких словосполученнях: пішов від 

тата, надійшов ізбоку, вернув… із в’язниці, не 

віддалялася...з дому, вийшла з хати, з сторони міг 

надійти, скочила…з плота, віддалялися з округа, із дому 

віддалятися, від вас пішов, виходити з брами, 

помандрує з хати, вивандрувало із Циганії, висунулися з 

бурдея, вернув з бурдея, виходив із дому, від людей…

утікати, вийшов із стайні тощо. 

Лексеми, що є координатами руху від точки 
відліку, – це здебільшого іменники в Р.в. з 

прийменниками з, від, із.  Словосполучення 

відповідають схемі “дієслово+прийменник” (з, від, із + 

Р.в. іменника).  

Координатами відліку здебільшого є іменники з 

такими значеннями: а) іменники на позначення 

будівель: в’язниця, дім, хата, бурдей, стайня, брама, 

пліт; б) іменники-топоніми: Циганія; в) іменники на 

позначення людей: тато, люди; г) іменники на 

позначення місцевості: округ.  

В семній структурі дієслово віддалятися 
“переміщатися на певну відстань від кого-небудь, чого-

небудь”5 наявна сема “точка відліку руху”, зреалізована 

префіксом від-. Пор.: А дві вагітні жінки, спльовуючи 

та хрестячися раз по раз, віддалялися з його округа. 

Так, приміром, не віддалялася майже ніколи з дому6.  

Синтагматичний зв’язок дієслів руху від точки 

відліку з іменниками формують дієслівно-іменникові 

словосполучення на основі відмінкового прилягання. 
“Відмінкове прилягання – це приєднання до 

повнозначного слова (будь-якої частини мови) 

відмінкової (без прийменника чи з прийменником) 

форми імені з означальним значенням. При цьому 

означальне значення розуміється широко – і як власне 

означальне, і як обставинне”7. Відмінкове прилягання до 

дієслів зв’язок непередбачуваний і переважно 

необов’язковий. Проте при дієсловах зі значенням руху 

закономірно виступають відмінкові форми із 

просторовим значення, тобто відмінкове прилягання 

стає обов’язковим: пішов від тата, вийшов із стайні. 
Дієслова здебільшого перебувають у препозиції 

щодо координат руху: пішов від тата, вернув… із 

в’язниці, не віддалялася.. з дому, вийшла з хати, 

віддалялися з округа, виходити з брами, помандрує з 

хати, вивандрувало із Циганії, висунулися з бурдея тощо. 

Напр.:  –  Чому ж ти пішов від тата? – питав 

умерлого. В тій хвилі вийшла з хати Докія. Вояки 

виходили з високої касарняної брами8. 

Значно менше зафіксовано дієслівно-іменникових 

словосполучень, у яких дієслово перебуває у 

постпозиції щодо координат руху: від вас пішов, від 
людей… утікати, з котрої сторони міг надійти, із дому 

віддалятися. Напр.: Говорено про те, з котрого боку 

відбувся напад на нещасного і з котрої сторони міг 

убійник надійти. А Івоніка також не міг із дому 

віддалятися9. 

Зазвичай дієслово + прийменник з іменником 

перебувають у контактній позиції, але фіксуємо 

дистантне розташування компонентів словосполучення: 

від людей…утікати, не віддалятися… з дому, скочила…

з плота, вийшла… з хати. Напр.: Того самого дня пізно 

вечором вийшла Анна з хати. А чому ж ти вернув так 
скоро з бурдея?10.  

Проте дієслова руху в контексті можуть 

розширювати свою семантику. Так, у семній структурі 

дієслова піти відбуваються зрушення, дієслово 

використовується зі значенням “полишити”: Спитайте 

його, чи він коли був ситий, відколи від вас пішов. 

Дієслово утікати набуває значення “уникати”: Межи 

бідних роздаватимеш своє добро і від людей будеш 

утікати11.  

Закономірно, що дієслова руху стосуються 

іменників-істот. Проте у руслі народнорозмовної 
традиції на позначення множини осіб авторка 

використовує вказівний займенник весь у формі 

середнього роду все, замість літературного всі. Пор.: 

2 Rusanivskyi V.M. Struktura ukrainskoho diieslova [The structure of the Ukrainian verb], K., 1975, P. 231[in Ukrainian]. 
3 Horodenska K.H. Aktualni kharakterystyky diiesliv rukhu, peremishchennia [Actual characteristics of movement verbs, displacement], 

Aktualni problemy hramatyky: zb. nauk. prats [Current problems of grammar: a collection of scientific papers], Kirovohorad, 1997, Vyp. 

2, P.41[in Ukrainian]. 
4 Rusanivskyi V.M. Diieslovo – rukh, diia, obraz [ The verb – movement, action, image], K: Rad. shkola, 1997, P. 8 [in Ukrainian]. 
5 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 133. 
6 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna [ The Earth. The Human], K.: Shkola, 2006, P 135, 271[in Ukrainian]. 
7 Slynko I.I., Huvaniuk N.V., Kobylianska M.F. Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: problemni pytannia: navch. posib. [Syntax of the 

modern Ukrainian language: problematic issues: textbook], K.: Vyshcha shkola, 1994, P.43 [in Ukrainian]. 
8 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 299, 255, 129. 
9 Ibidem, P. 242, 179.   
10 Ibidem, P. 207, 41. 
11 Ibidem, P.150, 38. 
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Все кинулося до води,  –  оповідав опісля Михайло. Все 

гуртом пігнало до керниці12. 

Коло дієслів, які позначають рух до точки 

призначення, значно ширше. 

Спрямований рух до точки призначення 
позначають дієслова: примчати, заходити, рушати, 

ходити, ступати, приходити, йти, добиратися, 

забігти, підійти, звертати, вийти, виходити, 

податися, прийти, ступити, піти, утекти, підбігти, 

лізти, зайти, ступати, поступити, вступити, 

потьопати, прямувати, вибратися, рватися, увіходити, 

переходити, доходити, поволіктися, марширувати, 

побігти, тиснутися, поспішити, прибігти, 

пошкандибати, випроводитися, приволіктися, забігти, 

пігнати, увійти, зайти, полізти, вилетіти, помчати, 

зблизитися, відходити, поплентатися, метнутися, 
вертати, прямувати, поступити, податися, 

притаскатися, підбігти, підійти, вирушати, 

видряпатися. 

Серед дієслів є утворення з префіксом ви-: вийти, 

вибратися, виходити, випроводитися, вилетіти, 

вирушати, видряпатися, висунутися; з префіксом при-: 

примчати, приходити, прийти, приступити, прибігти, 

приволіктися, притаскатися; з префіксом до-(ді-): 

дійти, доходити; з префіксом під-: підбігти; з 

префіксом по-: поступити, потьопати, поволіктися, 

поспішити, помчати. 
У словосполученнях дієслівний префікс дублює 

прийменник, за допомогою якого предикат сполучається 

з лексемою-координатою руху: вступив…. у обійстя, 

увійшов… у кухню, всунулася…в хату. 

Найбільш уживаними є дієслова: іти-прийти, 

ходити-приходити, прямувати, приступати. Вони 

мають широке коло сполучуваності: приходив до пана, 

прийшов до бурдеїв, приходив на подвір’я, прийшли до 

мене, прямував до них, прямували до села, приступила 

до Марійки, приступив до нього, приступив до стогу.  

Деякі дієслова вживаються з конотативним 
забарвленням: полізти, випровадитися, приволіктися, 

потьопати, пошкандибати, поплестися, притаскатися. 

Пор.: Другого дня, ще досвіта, ледве що сонце зійшло, 

ледве що розгуляло у своїм багрянім сяєві, потьопав 

Івоніка з Михайлом орати в поле. Зітхнула глибоко і, 

підкинувши скручений в руках мішок вигідніше на плечі, 

пошкандибала до своєї хати. Побожна! Полізла з 

мамою на прощу, скавуліла перед усіма іконами. 

Відтак, заривши пальці мовчки у волосся, поплентався 

не своїм кроком до хати. А відтак притаскалися оба 

сюди й ночували тут. Якби я се знав, то скоріше б 

приволікся на руках та на ногах додому13.  

Дієслова руху з іменником на позначення точки 

призначення формують дієслівно-іменникові 

словосполучення: 1) на основі відмінкового прилягання: 

примчить до бурдея, до нього заходити, ходила до 

церкви, піду до знайомого, ішли до пана, до нього 

добиралася, забігти до Анни, підійшов до мене, 

подався… до міста, прийшов до бурдеїв, вступив у 

стайню, піде до жовнірів, побіг… до бурдея, зайшов…

до стайні, вступав…до постелі, поступила…за поріг, 

ходи до хати, пішов…до волів, потьопав…в поле та ін.; 

2) на основі власне прилягання: рушає надвір, ступаємо 

назад, не заходить сюди, вийшов надвір, туди 
переходите, поспішила сюди, приволікся…додому, 

вертали…додому, притаскалися сюди, додому дійти, 

поволікся…вперед. 

 При дієсловах руху до точки призначення 

використовуються іменникові форми з прийменниками 

до (найбільш частотний), на, в. На позначення точки 

призначення вживаються іменники: 1) загальні назви в 

Р.в. з прийменником до: до бурдея, до церкви, до пана, 

до міста, до стайні, до склепу, до волів, до місця, до 

стогу, до села, до ворожки тощо (серед цих іменників 

виділяємо такі семантичні групи: а) на позначення 
будівель: бурдей, церква, стайня, хата, керниця, сіни, 

склеп; б) на позначення людей: жовнір, хлопець, 

ворожка, тато, донька, брат, нотар, пан, мати; в) на 

позначення населених пунктів та місцевостей: ліс, село, 

місто; г) на позначення предметів побуту: постіль, 

плуг); 2) власні назви в Р.в. з прийменником до: до Анни, 

до Молдави, до Менделя, до Рахіри, до Сучави, до 

Галичини, до Марійки (з-поміж них: а) антропоніми: 

Анна, Марійка, Мендель, Рахіра; б) топоніми: Молдава, 

Сучава, Галичина); 3) особові займенники у Р.в. з 

прийменником до: до нього, до мене, до неї, до них, до 
тебе; 4) прислівники місця: надвір, назад, сюди, додому, 

вперед, туди; 5) інфінітив у ролі обставини мети 

(залишок колишнього супіна): прийти запросити на 

весілля, потьопав орати.   

Дієслова використовуються не тільки у фінітних 

формах, але у нефінітних : Думав дальше, прямуючи 

байдужним кроком до бурдею14. 

Дієслова у словосполученні здебільшого 

знаходяться в препозиції щодо лексем – координат руху. 

Пор.: Хотіла заховати її, аби десь не затягнулася, 

відтак забігти до Анни сповістити їй, яку мала з 
мамою розмову. Звільна й мовчазно вийшла на горбок, 

де стояв найважніший у селі будинок-корчма – і 

злучилися з іншими рекрутами. А як я приступила до 

стогу, із замкненими очима й витягнула один колос, аби 

видіти, чи мій чоловік буде багач чи бідний15.  

Проте фіксуємо випадки  функціонування дієслів 

руху у постпозиції. Напр.: До нього добиралася 

тяжким кроком громадка людей високо засніженою 

дорогою. Сюди, до бурдеїв, прийшов Сава, молодший 

син Івоніки16. 

У мові твору спостерігається дистантне 
розташування дієслів щодо лексем-координат руху:  Він 

підбіг складно в той бік і глядів, за чим цілив. Він 

ступав мовчки, тяжким кроком, неначе б не бачив 

нікого в хаті, прямо до постелі. Нині нема часу, він 

завдав їй пильну роботу в городі й тому вибрався сам 

до Менделя. Тепер прямували всі в сусідній ліс17. 

Дієслово ходити функціонує у значення “бувати”: 

Ходила щонеділі до церкви18. За дієсловами руху у 

12 Ibidem, P. 176. 
13 Ibidem, P. 48, 153, 198, 252, 276, 176. 
14 Ibidem, P. 193. 
15 Ibidem, P. 18, 108, 98, 
16 Ibidem, P. 19, 33. 
17 Ibidem, P. 36, 44, 73, 264.  
18 Ibidem, P. 142. 
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народному мовленні закріплені певні значення. Так, 

дієслово лізти у народному мовленні функціонує зі 

зневажливим значенням “бути надто настирливим”, 

бігати – зі значенням “упадати, залицятися”. Пор.: Його 

донька така, як він, ба навіть ще гірша, а ти лізеш до 
неї, бігаєш за нею19. 

Закономірно, що дієслова руху означуються 

прислівниками. Пор.: Звільна й мовчазно вийшла на 

горбок, де стояв найважніший у селі будинок-корчма – і 

злучилися з іншими рекрутами. Він підбіг складно в той 

бік і глядів, за чим цілив20. 

Ознакою мовостилю О. Кобилянської є 

використання прислівника безшелесно на позначення 

відсутності звукового супроводу дії: Пізніше всунулася 

безшелесно в хату, де старі спали. Коли повибирав їх з 

гнізда, вернувся ще в курник, узяв першу курку, що 
сиділа скраю під рукою на бантах, і висунувся 

безшелесне на подвір’я21. 

Дієслова руху побутують у сполученні з іменником 

крок (з польської), який використовується зі значення 2. 

“Піший спосіб пересування, темп, характер руху при 

ходінні”22, зазвичай в О.в. Напр.: Вже я до нього 

кроком не поступлю, хоч би навіть знала, що 

замерзну!. Підбігла кілька кроків поза дім на подвір’я, 

надслуховувала й знов кликала. Не можу туди 

переходити, щоб не прискорити кроків23. 

Функцію обставини способу дії при дієсловах руху 
виконує конструкція прикметник+кроком: До нього 

добиралася тяжким кроком громадка людей високо 

засніженою дорогою. Він ступав мовчки, тяжким 

кроком, неначе б не бачив нікого в хаті, прямо до 

постелі. Думав дальше, прямуючи байдужним кроком 

до бурдею. Відтак, заривши пальці мовчки у волосся, 

поплентався не своїм кроком до хати. Ішла повільним 

ритмічним кроком, несла на лівому рамені довгу 

драбину. Врешті, не сказавши більше ні слова, подав 

мовчки батькові й синові мовчки руку на прощання і, 

мов якою невидимою марою потягнений, відійшов 

поквапним кроком. Сави не було, але він прийшов 

скоріше, летючим кроком. Надійшов повільним і 

лінивим кроком. Він відвернувся і вийшов повільним 

кроком надвір24. 

Як синтаксичний діалектизм сприймаємо 

конструкцію подалася о кілька кроків назад. Напр., 

Дівчина подалася о кілька кроків назад25. 

Реєструємо дієслова руху, які функціонують у 

системі координат від точки руху і до точки 

призначення: Запанував голод, прокинулася холера, 

багацько родин вимерло, багацько вивандрувало із 

Циганії до Молдави. Сміючись виходив із дому і 

сміючись вертався назад. Перед воскресенням вернув 

Сава із в’язниці додому. Батько та син висунулися з 

бурдея у поле26. 

 Виокремлюємо дієслова неспрямованого руху, 

який виконує особа, у термінології В.М. Русанівського 

та К.Г. Городенської, – дієслова різноспрямованого 

руху. “Дієслова різноспрямованого руху означають рух, 

що відбувається в різних напрямках, у різні боки, рух 

повторюваний, саме тому їх лексичні значення не 

передбачають своєї внутрішньої межі. Неграничний 

характер семантики дієслів різноспрямованого руху 
спричинився до того, що вони перебувають поза 

видовою співвіднесеністю, маючи статус одновидових 

дієслів недоконаного виду ”27. 

Неспрямований рух особи у мові повісті 

О. Кобилянської “Земля” позначають дієслова: 

вештатись, ходити, увихатися, гуляти, ступати, 

минати, кидатися, шниряти, бродити, оббігти, 

швендяти, плентатися, вертітися, минати, надійти, 

відійти, переступати, втекти, повертати, прийти, 

підбігти, підійти, збігтись, спішитись, вилетіти, 

переходити, воліктися, обійти, проходити, 
переступати, товпитися, протиснутися, забігти, 

походжувати, здоганяти, скакати, поволоктися, 

двигатися, пробиратися.  

Серед цих дієслів є префіксальні утворення: 

прийти, надійти, обійти, відійти, оббігти, підбігти, 

протиснутися, вилетіти, надходити, поволоктися, 

перейти, пробиратися, переступати, повертати. 

Дієслова функціонують у таких конструкціях: 

вешталося між старими, увихалися із жінками, ходив 

би по полі, ходить по селу, шниряв за зайцями, брести 

лісом, ішла повільним кроком, ішла стежкою, іти побіч 
тебе, ходила цілий тиждень, швендяла по селі, 

пленталася по селу, пішла за ним, на стежці…ходити, 

вертиться по хаті, у другім ряді ступав, чисто ходить, 

минати поля, пороги переступатимеш, за плугом 

ступатиму, відійшов скоро, не ходила ніколи, ніколи не 

поверне, куди…прямувала, йдемо полем, ходи швидше, 

ходила із ним, стежкою переходить, ледве волікся, 

крутився коло бурдея, проходити коло толочки, не 

переступає хати, відколи пішов, щонеділі ходити, 

щотижня бігає, вешталися всюди, вешталася зморена, 

походжував по всім-усюдам, ішов рівною лінією. 
Дієслова зі значенням неспрямованого руху у 

сполученні з іншими частинами мови утворюють 

словосполучення на основі прилягання. Серед них 

виділяємо словосполучення із обставинними 

значеннями: а) локальними: вешталося між старими, 

ходив би по полі, швендяла по селі, ступав у другім ряді, 

йде далі, йдемо полем, вилетіли проти мене, вешталися 

всюди, доходив кінця села, товпилися коло хати, ступав 

уперед; б) темпоральними: ходила тиждень, прийду на 

різдвяні свята, збіглась зараз, відколи пішов, прийшов 

скоріше, прийшов рано-ранесенько, ніколи не поверне; в) 
способу дії: ішла повільним кроком, грудою йти, ішов 

рівною лінією. 

Неспрямований рух відтворюють передовсім 

дієслова іти, ходити:  Ішла повільним ритмічним 

кроком, несла на лівому рамені довгу драбину. Анна 

йшла спішно вузенькою стежкою, що вилася майже 

невидимо скісно між гордим житом. Грудою зле йти. 

19 Ibidem, P. 42. 
20 Ibidem, P. 108, 36. 
21 Ibidem, P. 193, 42 
22 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 475. 
23 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 265, 283, 80. 
24 Ibidem, P. 19, 44, 193, 252, 64, 60, 227, 33, 42. 
25 Ibidem, P. 191. 
26 Ibidem, P. 89, 50, 285, 48. 
27 Horodenska K.H. Aktualni kharakterystyky diiesliv rukhu…op. cit., P. 117. 
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То я буду йти побіч тебе. Але я вже мушу йти. Не 

тяжко йти, як худоба є. Прийде, скаже собі дати їсти й 

пити та й йде далі. Він ішов рівною лінією і опинився 

раптом перед нею. Дарма, що ходить по ній, що 

толочить її, дарма, що живе з неї, що носить вона його, і 
не буде шанувати її, як вона перейде в його руки. На 

стежці добре самому ходити28. 
Сему “темп руху” містять дієслова: втікати, 

здоганяти, бігти, летіти, воліктися. Порі., Сплюнув три 

рази перед себе, кинув мені зілля під ноги і втік. Ледве 

волікся. Гірко плачучи забрала сіль, і почала бігти. Все 

наново оглядалося в дикій тривозі, чи він не здоганяє її. 

Бог з тобою, Анно, що ти так летиш29. 

Дієслова крутитися, вертітися, вештатися 

“знаходитися де-небудь, біля чого-небудь, перебуваючи в 

русі”30 (два останні у Словнику української мови мають 
позначки розм.) зазвичай з прийменниково-іменниковими 

формами утворюють словосполучення на основі іменного 

прилягання. Пор.: Та десь вертиться он там по хаті. 

Крутився хтось коло бурдея. Всі теплі, ніжні почування 

переносив на молоде, несміливе дівчатко, що, мов та 

пташинка, вешталося між самими старими, безжурно 

та пестливо тулячись то тут, то там. В ньому 

вешталося лише двоє старих людей – Марійка і Івоніка31. 

З конотативним значенням функціонують слова 

плентатися, швендяти, брести: Йому було наймиліше, 

коли мав роботу й дім за плечима, коли міг закинути 
стрільбу на плечі, і брести лісом та полем. Лінива до 

розпуки, пленталася цілими днями бездільно по селу. 

Лише Рахіра оставалася дома і проводила свої дні у 

безробітті або швендяла по селі, задержуючися коло 

кожної хати, де були дівчата або молоді хлопці й 

нав’язувала балаканину32. 

Дієслово неспрямованого руху ходити має у 

художньому контексті специфіку: функціонує у поєднанні 

з обставиною часу і місця:  За стрільбою ходив би день і 

ніч по полі й по лісі, а про хату думає лише тоді, коли 

мамалига на кружок вивернеться33. 
Семантика “перебування” увиразнена в наступних 

прикладах: Тут він не доста пильний, там не зробив 

роботи як слід, тут знов забагато ходить йому по селу, 

там знов забагато на танець і між дівчата втручатися. 

На танці не ходила ніколи. Григорій був західником, його 

жінка ходила враз із ним на роботу, бралася за всяку 

працю34. 

Дієслово ходити у певному контексті відтворює 

психічний стан людини, пор.: Ходить, як та хмара, але 

на те ніхто не дивиться, ніхто її балакань не слухає. Вона 

ходила цілий тиждень із захмуреним лицем. Вона 

каже, як яка газдиня сама чисто ходить, то в голові 

пустоту має і не на якій роботі не знається. Ходила 

бліда, зі змарнілими щоками і очима, як голодна собака. 

Івоніка  походжував, щасливий і вдоволений, по всім 

усюдам35. 
 У мові повісті О. Кобилянської спостерігаємо 

активність дієслова ступати та префіксальних похідних 

від нього поступити, вступити, приступити, 

переступити. 

Дієслово ступати 2. “Іти, рухатися”36 функціонує у 

різних граматичних формах. Напр.: Там у другім ряді 

ступа його син. Я се так люблю робити, і хто знає, коли 

знов за плугом ступатиму. Як нам пан крикне, -  тягне 

він дальше, -  ми вже боїмось, вже ступаємо назад. Вже 

ж як він колись стане першим у селі або й двірником, то, 

відай,  доброму й не ступати по землі. За Савою ступав 
жандарм. Він ступав уперед, а вона за ним37. 

Префікси у похідних словах дещо модифікують 

значення твірного.  Так, дієслово поступити має значення 

“зробити” або “увійти”, напр.: І, відчинивши нетерпеливим 

рухом двері, поступила кілька кроків за поріг і кликнула 

за хлопцем. Домніка пропустила місце примівки  і 

поступила до хати38. 

Дієслово вступити функціонує зі значенням 

“увійти”: Роздразнена, відвернулася і вступила назад до 

хати. Прийшовши тут, Домніка припочила трохи, а 

відтак вступила в сіни й під комин39. 
Дієслово приступити набуває значення 

“наближатися, підступати до кого-небудь”40. Пор.: А як я 

приступила до стогу із замкненими очима й витягнула 

один колос, аби видіти, чи мій чоловік буде багач чи 

бідний. Він приступив до нього і хотів його погладити, 

але воно відскочило з жахом від нього, і гляділо за ним 

недвижно. Зараз приступили до них дівчата або хлопці, 

що також тепер доглядали свою худобу. Відтак 

приступила близько до Марійки і впилася своїми очима в 

неї41.  

Дієслово переступати  1. “Роблячи крок, опинятись 
по другий бік чого-небудь”42 у поєднанні із іменниками 

поріг, хата формує фразеологізми  зі значенням 

“припинення стосунків”, напр.: Ніколи не переступала її 

нога хати у веселому ліску. Щоб ти не посміла мені 

більше мій поріг переступити, розпуснице43.  

Дієслова руху формують паремії народнорозмовного 

характеру: Іди з моїх очей, забирайся!  Іди, іди, звідки 

прийшов! – Вже я до нього кроком не поступлю, хоч би 

навіть знала, що замерзну. Бодай би не діждався додому 

дійти, днини божої дочекати. До землі треба з сапою 

приступати, а до чоловіка – з повними руками 44 

28 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 64, 72, 78, 59, 65, 46, 207, 25, 136. 
29 Ibidem, P. 52, 107, 209, 209. 
30 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 96, 99.  
31 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 139, 112, 12, 282. 
32 Ibidem, P. 43, 90, 88.  
33 Ibidem, P. 25. 
34 Ibidem, P. 34, 68, 88. 
35 Ibidem, P. 12, 80, 17, 182, 202.  
36 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 1117. 
37 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 129, 50, 29, 24, 248, 268. 
38 Ibidem, P. 45, 150. 
39 Ibidem, P. 46, 149. 
40 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 890. 
41 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 98, 99, 203, 289. 
42 Slovnyk ukrainskoi movy ..., op. cit., P. 750. 
43 Kobylianska O. Zemlia. Liudyna…op. cit., P. 60, 273,  
44 Ibidem, P. 42, 265, 283, 19. 
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Висновки. Отож, дієслова руху, який виконує особа, 

репрезентовані двома групами: дієслова спрямованого і 

неспрямованого руху. Дієслова спрямованого руху 

представлено дієсловами від точки призначення та до 

точки призначення. 
У повісті “Земля” О. Кобилянської лексеми, що є 

координатами руху від точки відліку, – це здебільшого 

іменники в Р.в. з прийменниками з, від, із.  

Синтагматичний зв’язок дієслів руху від точки відліку з 

іменниками формують дієслівно-іменникові 

словосполучення на основі відмінкового прилягання.  

Коло дієслів, які позначають рух до точки 

призначення, значно ширше. Серед них є утворення з 

префіксом ви-, при-, до-(ді-), під- по-. Найбільш уживані 

дієслова: іти-прийти, ходити-приходити, прямувати, 

приступати. Вони мають різноманітне коло 
сполучуваності. Деякі дієслова вживаються з 

конотативним забарвленням.  

Неспрямований рух особи позначає широке коло 

дієслів, серед них чимало префіксальних утворень. 

Неспрямований рух відтворюють передовсім дієслова іти, 

ходити. Деякі дієслова у семній структурі містять сему 

“темп руху”, реєструємо дієслова з конотативним 

значенням. У мові повісті О. Кобилянської спостерігаємо 

активність дієслова ступати та префіксальних похідних 

від нього: поступити, вступити, приступити, 

переступити.  

 
Yulia Rusnak. Paradigmatic-syntagmatic relations in the 

lexical-semantic verb’s group of a person’s movement (on the 

material of O. Kobylyanska’s story “The  Earth”).  The purpose 
of the article is to analyze the paradigmatic-syntagmatic relations in 

the lexical-semantic group of movement verbs performed by a person 

on the material of Olga Kobylyanska’s story “The Earth”.  The 

relevance of the article is determined by the need of further in-depth 

study of Olga Kobylyanskaya idiostyle in order to form a cognitive-

pragmatic conception of the writer's artistic discourse.  The novelty 

of scientific reseach is conditioned by the fact that the paradigmatic-

syntagmatic relations of movement verbs in the Olga Kobylyanska's 

language have not yet been the subject of analysis. Research 

methods. In the article as the main general scientific methods of 

analysis and synthesis are used, as well as linguistic – descriptive, 

structural methods and method of component analysis.  

Conclusions. Verbs of movement performed by a person are 

represented by two groups: verbs of directed and undirected 

movement. Verbs of directed movement are represented by the verbs 

from the point of destination and the verbs to the point of destination. 

The tokens that are the coordinates of the movement from the point 

of destination are nouns used in Genitive case with prepositions з, 

від, із.  The syntagmatic connection of movement verbs from the 

point of destination with the nouns is formed by verb-noun phrases 

based on the conjugation. The range of verbs that denote movement 

to the point of destination is much wider.  Among them there are 

formations with the prefix ви-, при-, до-(ді-), під- по-. The most 

commonly used verbs are іти-прийти, ходити-приходити, 

прямувати, приступати. They have a diverse range of 

compatibility. Undirected movement of a person in the language of 

O. Kobylyanska’s story “ The Earth” denotes a wide rang of verbs, 

among them there are a lot of prefix formations. Undirected 

movement is reproduced first of all by the verbs іти, ходити.  

Key words: movement, the verbs of directed movement, the 

verbs of  undirected movement, lexical-semantic variant, 

paradigmatic relations, syntagmatic relations, phrases. 
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Татьяна Сукаленко. Явление окказиональности в современном художественном дискурсе. Актуальность 

исследования обусловлена активным использованием новообразований в художественном и публицистическом стилях 

украинского языка, а, следовательно, и необходимостью их изучения с точки зрения лингвистики в словообразователь-

ном, семантическом и функциональном аспектах. То, что в нашем исследовании впервые системно и всесторонне про-

анализированы словообразовательные и стилистические особенности оказионализмив в художественном дискурсе Ирен 

Роздобудько составляет научную новизну статьи. Цель исследования – проанализировать и описать явление оказиона-

льности и его функциональные особенности в художественном дискурсе современной украинской писательницы Ирэн 

Роздобудько. Методами исследования послужили описательный метод с приемами сквозной выписки и систематиза-

ции, метод сопоставление; методики контекстологичного, словообразовательного, текстово-интерпретационного и линг-

востилистичного видов анализа. Выводы исследования дополняют лексикологию украинского языка, а также служат 

дополнением к формированию словаря индивидуального стиля писателя. 

Ключевые слова: оказиональность, современный художественный дискурс, семантика, словообразование, афикс, 

новообразования. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Однією із характерних рис сучасної 

мовознавчої науки є тенденція до вивчення динаміки 

словникового складу мови. Актуальними є питання, що 
стосуються оказіоналізмів. Вивчення складу, структури, 

семантики, функцій оказіональної лексики допомагає 

з'ясувати складні проблеми загальної теорії слова та 

сприяє вивченню кола питань таких розділів 

мовознавства, як лексикологія, граматика, стилістика та 

новітня історія мови. Опис масиву оказіональних 

утворень, що функціюють в українському художньому 

дискурсі, дозволить виявити головні тенденції розвитку 

специфічних мовновиражальних засобів української 

творчої скарбниці ХХ століття, визначити продуктивність 

певних словотвірних типів, виявити не описані до цього 
часу форманти, моделі і навіть способи творення слів, 

дослідити причини й закономірності змін, зумовлених 

поза- і внутрішньомовними чинниками1. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Оказіоналізми вивчають у різних аспектах. На 

українському мовному ґрунті особливості утворення 

оказіоналізмів вивчали Г. Вокальчук, В. Герман, 

Л. Павленко, О. Стишов, В. Чабаненко та ін. Дослідження 

в цій галузі було розпочато в 50-х роках ХХ століття. 

Аналізуючи історію вивчення оказіональної лексики, 

О. Турчак зазначає: “У лексикологічному аспекті 

оказіоналізми розглядали О. Александрова, А. Брагіна, 

О. Габінська. Мовознавці порушують питання про 
створення словника оказіоналізмів із метою 

систематизації мовних та мовленнєвих фактів. 

Ономасіологічним аспектом цікавилися О. Габінська та 

М. Макєєва, які намагалися з’ясувати процес виникнення 

оказіоналізмів2. Досліджуючи становлення та розвиток 

оказіональної лексики, Ж. Колоїз, виокремлює декілька 

різновидів новотворів за способом творення, зокрема: 

1) семантичні новотвори, в основі яких лежить 

переосмислення канонічних слів, уживання їх із новим 

значенням; 2) словотворчі, які постали в результаті 

морфологічних способів творення слів; 3) лексико-
синтаксичні, які утворені  стягненням в одне слово двох 

або більше лексем3. Ця класифікація дала значний 

поштовх розвитку оказіонального напряму в 

мовознавстві. 

Мета статті – проаналізувати та описати явище 

оказіональності та його функційні особливості у 

художньому дискурсі сучасної української письменниці 

Ірен Роздобудько. 

1 Rizhko R. Okazionalizmy yak dominanta poetychnoii movy kintsia XX - pochatku XXI stolittia: funktsionalnyi aspekt [Occasionalisms 

as a dominant in poetic language of the late XX - early XXI century: a functional aspect], Linhvistychni studiii: zb. nauk. prats [Linguistic 

studies: coll. of scientific works], Donetsk: DonDU, 2011, Р. 48 [in Ukrainian]. 
2 Turchak O.M. “Poniattia “okazionalizm” u movoznavchii literaturi ta yoho movlennieva realizatsiia v ukraiinskykh periodychnykh vyda-

vydanniakh kintsia XX stolittia” [The concept of “occasionalism” in the linguistic literature and its speech realization in Ukrainian periodi-

periodicals of the late twentieth century], Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnogo universytetu [Scientific Bulletin of Chernivtsi 

National University], Chernivtsi, 2009, № 475-477, Р. 65 [in Ukrainian].  
3 Holoborodko Ya. Ukraiinska fashion-literatura. Teksty i tsinnosti Iren Rozdobudko [Ukrainian fashion-literature. Iren Rozdobudko’s 

texts and values], Visnyk NAN Ukrainy [Bulletin of NAS of Ukraine], 2010, № 1, P. 44–50 [in Ukrainian]. 
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Актуальність дослідження зумовлена активним 

використанням новотворів у художньому та 

публіцистичному стилях української мови, а отже, й 

необхідністю їх вивчення з точки зору лінгвістики у 

словотвірному, семантичному та функційному аспектах. 
Методами дослідження слугували описовий метод із 

прийомами наскрізного виписування та систематизації 

(використовуємо для відбору та інтерпретації 

фактичного матеріалу), зіставлення (для аналізу, 

синтезу та узагальнення наукових теорій); методики 

контекстологічного (встановлення значення досліджу- 

ваного фрагмента тексту), словотвірного (встановлення 

особливостей творення оказіоналізмів), текстово-

інтерпретаційного та лінгвостилістичного видів аналізу. 

Наукова новизна полягає у тому, що в нашому 

дослідженні вперше системно і всебічно проаналізовано 
словотвірні та стилістичні особливості оказіоналізмів у 

художньому дискурсі Ірен Роздобудько. 
Виклад основного матеріалу. Як складні 

структурно-семантичні одиниці тексту, оказіональні 

слова, на відміну від узуальних, є завжди 

поліфункціональними. Оказіоналізми, як явища 

мовленнєвої  діяльності, заслуговують на увагу 

мовознавців. Природа оказіонального слова до кінця 

нез’ясована і потребує подальших пошуків. Мовознавці 

виділяють дуже багато ознак оказіоналізмів, 

найважливішими з яких, на нашу думку, є 
функціювання в мовленні, поза системою мови, 

невідтворюваність,  словотвірна похідність, 

експресивність та номінативна факультативність. Ці 

ознаки розкривають головну відмінність оказіоналізмів 

від нових слів –  оказіоналізми створюють мовці для 

одноразового використання в мовленні, водночас, як 

неологізми створюють для того, щоб дати назву новим 

поняттям,  які зумовлені потребами суспільства. 

Випадки, коли письменницькі оказіоналізми входять до 

мови, є поодинокими. Особливо актуальними є питання 

диференціації та функційності оказіоналізмів4. 
Новотвори письменників – вияв необмеженої 

можливості виникнення слів за словотвірними 

моделями, що існують у мові. Механізм 

загальномовного та індивідуально-авторського 

словотворення один: потреба в новій назві. У 

художньому мовленні цю потребу стимулюють ідейно-

естетичні завдання, які озвучують особливості 

світосприймання автора. Тексти Ірен Роздобудько 

достатньо різні за своїми фабульно-жанровими та 

стилістичними ознаками. Але у словотвірному аспекті 

їх об’єднує велика кількість оказіональних утворень.  
Іменникове словотворення у творах Ірен Роздобудько 

представлене найширше. Переважно це новотвори для 

назв осіб. Найпродуктивніший спосіб творення слів – 

суфіксація. 
Суфікси -ач(-яч) утворюють в українській мові 

назви за характером дії або за якоюсь зовнішньою 

ознакою. За цією продуктивною моделлю 
І. Роздобудько створює оказіоналізми лякачка, 

середнячка, що мають різне лексичне та словотвірне 

значення: Звісно, тоді він наплів мені три мішки 

гречаної вовни, з якої я каюсь! зробила непогану лякачку 

для довірливих домогосподарок5; Я типова середнячка 

(тут у значенні людини з середніми здібностями)6. 
Суфікс -ив відноситься до непродуктивних 

моделей. Іменник видиво, який вжито у значенні якогось 

вигляду, краєвиду, підсилений прикметником, набуває 

більшої виразності: …А коли знову відкрила їх, переді 

мною постало дивовижне видиво: біла пустеля7. 
Суфікс -ак вжито для номінації осіб за родом 

діяльності або за якісною ознакою. Дуже часто його 

використовують для творення відприкметникових 

іменників. У слові старшаки цей формант надає 

якісного означення (від прикметника старший), в 

дечому, навіть, зневажливого: …адже старшаки - 

хитрі: щойно помітять вожату, як гладять тебе по 

голові й беруть за руку8. 

Суфікс -іст називає особу за родом діяльності. З 

контексту ми розуміємо, що козліст – це той, хто грає в 

доміно (від ігрового жаргону): …зграйки козлістів, що з 
усієї сили стукають кістками доміно по неструганих 

поверхнях саморобних столів9. 

Активно реалізує письменниця суфікс -к, що має 

декілька словотвірних значень. У слові відщепенка цей 

формант творить назву особи жіночої статі (дівчина, яку 

відлучили від товариства): …мені байдуже, що 

відбувається з відщепенками…10. У слові роботяжка 

формант вказує на низину соціального статусу в дещо 

зневажливій формі: …Ліл – мовчунка з родини 

роботяжок 11. У новотворі руханка формант 

застосовується для позначення певного процесу, що 
спонукає до рухливості (відповідник зарядці): …але 

корисний досвід лишився у вигляді от таких загально 

піднесених занять, як вранішня руханка…12 

Суфікс -ник, що позначає особу за родом 

діяльності, вжито в незвичайному варіанті. У слові 

ставленик, тобто той, кого “поставили” на посаду, 

формант не зовсім виправдовує своє значення: Татусів 

ставленик Ширма13. 

Префіксальний словотвір Ірен Роздобудько є 

непродуктивним. У слові суперінтроверт префікс супер

- використано для підсилення змісту поняття. Це 
людина, яка дуже сильно занурена у свій внутрішній 

світ: Можливо, це через моє затинання, яке зробило з 

4 Romanchuk S. Ye. Okazionalizmy yak okrema hrupa neolohizmiv [Occasionalisms as a separate group of neologisms], Visnyk Zhyto-

myr.derzh.un-tu im. I. Franka [Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University], 2011, Vol. 58, P. 64 [in Ukrainian]. . 
5 Rozdobudko Iren. Yakby [If], Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 2012, P. 129 [in Ukrainian]. 
6 Rozdobudko Iren. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn [LOW. The lyceum of obedient wives], Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 2013, 

P. 22 [in Ukrainian]. 
7 Rozdobudko Iren. Dvanadtsiat, abo Vykhovannia zhinky v umovakh, ne prydatnykh do zhyttia [Twelve, or Bringing up a woman in un-

suitable conditions], Kharkiv: Folio, 2009, P. 73 [in Ukrainian]. 
8 Rozdobudko Iren. Odnoho razu [Once], Kharkiv: Klub simeinoho dozvillia, 2014, P. 26. [in Ukrainian]. 
9 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 209. 
10 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn...op. cit., P. 266. 
11 Ibidem, P. 17. 
12 Ibidem, P. 23 
13 Ibidem, P. 207.  
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мене суперінтроверта14. 

Активними способами словотворення є осново- та 

словоскладання. Новотвори цього типу – це якісно нові 

утворення, що відповідають потребам ідейно-художнього 

зображення. Вони виступають логічними замінниками 
словосполучень, порівняльних зворотів. В Ірен 

Роздобудько це, здебільшого, поєднання двох іменникових 

основ. Це такі новотвори, як попсошнурок (молодий поп-

виконавець), “психоспікер” (щось середнє між психологом 

та промовцем), “психостосунки” (психологічні стосунки), 

“новояз” (нова вигадана мова): Я встиг випалити три 

цигарки і вислухати пісню якогось попсошнурка…15; Він 

вдається до розлогих пояснень, чому і як виникла ідея 

психоспікера (так він назвав цю посаду)16; Наші ж уроки 

звузились до кількох основних предметів, але вони нас не 

обтяжують. Це літсуд та психостосунки17; Я навіть 
благально додавала: “Будь ласка!”, хоча такого звороту 

не було в нашому табірному новоязі18. 
Властиві мові творів Ірен Роздобудько також слова-

прикладки, близькі до словоскладання. Вони є 

замінниками словосполучень. Наприклад, альбом-каліка 

(порваний альбом): Альбом-каліка19… Також письменниця 

використовує цей спосіб для створення дворових, 

зневажливих імен та прізвиськ, що характеризують того, 

кого називають: Такі самі заграви вигравали на обличчях 

Нахал Нахалича, дядька Вані-“встань-з-диваня”, Петра

-барахла, який приєднався до них, і ще кількох сусідів з 
будинку навпроти20. 

У художньому дискурсі Ірен Роздобудько 

функціюють оказіоналізми, семантику яких можна 

зрозуміти лише з контексту. Наприклад, слово барбацуци, 

тобто повії, не несе ніякого додаткового семантичного 

навантаження, його утворення незрозуміле: Це вам не 

барбацуци з Окружної21! Так само непрозорою є 

семантика лексеми лабух, яку вжито на позначення 

учасника оркестру: Тоді я ще старанно відвідував 

репетиції оркестру і вважався непоганим лабухом22. 

Аналогічно утворене слово дортуар, що означає спальний 
блок: Адже до уроків був сніданок, зарядка, лінійка, 

перехід з дортуарів до шкільної будівлі і таке інше23. 

Також письменниця вживає іншомовні слова, 

переписані на український лад. Слово стріти (з англ. street 

– вулиця) означає жителів вулиці, тобто тих, хто 

знаходиться поза межами навчального закладу: …яка 

вчить нас вести щоденники і писати листівки 

краснописом, а не на клавіатурі компа, як це роблять 

стріти…24. 

Ірен Роздобудько творить оказіоналізми, вживаючи 

слова у переносному значенні. Наприклад, молодняком 

вона називає молодших учениць, хоча це поняття 

вживають на позначення молодих особин великої рогатої 

худоби: Взагалі, у нас всі дівчата, навіть молодняк, 
напрочуд красиві25. Або ще стусани називає свічками: А ти 

вже згинаєшся під дружніми руками-ногами, котрі щедро 

роздають “копняки”, “пєндєля” та “свічки”26. 

Прикметники як частина мови мають багаті 

стилістичні та естетичні виражальні можливості27. Складні 

прикметники в українській мові утворюються 

суфіксальним, суфіксально-префіксальним способами, 

словоскладанням. Прикметниковий суфікс -ащ (-ящ) 

І. Роздобудько вживає у словах віддієприкметникового 

походження. У слові заваляща вона підкреслює, що ця 

дівчинка завалялася, як щось забуте, нікому не потрібне: У 
відчаї я завжди хапалася за завалящу дівчинку, не 

розуміючи, що в її переляканих очах так само була 

завалящою. Складні прикметники письменниця творить 

шляхом словоскладання однотипних компонентів з метою 

підсилення ознаки: Нарешті смокінгово-фрачна вервечка 

урвалася – всі зайшли до будинку28. Ми розуміємо, що 

смокінги і фраки компоненти одного розряду. У системі 

прикметникових новотворів авторки також знаходимо 

варіанти іншомовних слів. Наприклад, слово крейзануті 

(англ. crazy – божевільний): Браво, Томочко, подумала я, у 

тебе дійсно тваринна інтуїція, дуже вчасно  ти 
розповідаєш про крейзанутих29! 

Явище оказіональності у художньому дискурсі Ірен 

Роздобудько представлено також дієслівними 

новотворами, які є менш численними, ніж іменникові. 

Суфікс -ив вжито з метою надати текстовому фрагменту 

експресивності: Золотий саксофон роздвоївся в моїх очах, 

а потім – удесятерився30. Продуктивним є префіксальний 

словотвір дієслів. За допомогою префіксів авторка надає 

дієсловам емоційного забарвлення. Це простежується в 

словах зазбиралась, поковерзувала: Потім вона 

зазбиралась назад31; Зізнаюсь, я теж трохи 
поковерзувала, аж доки лагідна рука пані Директорки не 

лягла на мою голівку32. 

Також письменниця використовує префіксально-

суфіксальний спосіб словотворення. Наприклад, у 

дієприкметнику насмердючені префікс на- та суфікс -юч 

виконують емоційно-оцінювальну функцію. Оцінка є 

негативною: …поруч із новоспеченими олігархами чи 

їхніми насмердюченими парфумами мажорами стояли 

дивовижної краси наречені – учениці цього ліцею33. 

14 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 48. 
15 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn..op. cit., P. 234. 
16 Rozdobudko I. Dvanadtsiat…op. cit., P. 11. 
17 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn…op. cit., P. 52. 
18 Rozdobudko I. Odnoho razu...op. cit., P. 32. 
19 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 46. 
20 Ibidem, P. 30. 
21 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn...op. cit., P. 108. 
22 Ibidem, P. 87. 
23 Ibidem, P. 15. 
24 Ibidem, P. 6. 
25 Ibidem, P. 18. 
26 Rozdobudko I. Odnoho razu...op. cit., P. 26. 
27 Ibidem, P. 25. 
28 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn...op. cit., P. 104. 
29 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 52. 
30 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn...op. cit., P. 61. 
31 Ibidem, P. 185. 
32 Ibidem, P. 13. 
33 Ibidem, P. 86. 
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Є також дієслова, які вжито у переносному значенні, 

що стають зрозумілими з контексту. Наприклад, слово 

схарапудити, що вживається щодо до коней і має значення 

“злякати”. Тут мешканців елітного селища через вживання 

лексеми у невластивому їй контексті, порівняно з кіньми: 
Я їздив до Мадам своїм ходом, щоб не схарапудити 

мешканців елітного селища ревом свого “харлея”34. Так 

само слово засандалити тут означає не вдарити 

(жаргонізм), а взути: Я згадала, що й мої капці були мокрі 

від роси, і додала:  - І… засандаль мене…35. Також лише з 

контексту можна зрозуміти значення слова берляти. Тут 

це означає їсти: - Для повного кайфу не вистачає пива з 

таранькою, - зауважив я. – Те, що я можу берляти без 

проблем для шлунка!36. 
Прислівники-новотвори служать ефективним засобом 

для художньо точної характеристики ознак. Ірен 
Роздобудько мало використовує новотвори-прислівники. 

Найчастіше письменниця вживає контекстуальні 

новотвори: …ми, як стадо баранів, понуро, ховаючи очі від 

колеги, йшли зі зборів довгим коридором. Я зупинилася і 

швидко пішла навспак37. Тобто, стає зрозуміло, що  

навспак означає піти назад, проти натовпу. Або ще: Вона 

ж в розбивочку пишеться: кожна репліка – абзац38! Тут в 

розбивочку означає розділено, написання тексту з 

пробілами. 
Оказіональні поєднання слів є фактом свідомого, 

цілеспрямованого порушення норм лексичної 
сполучуваності слів. Оказіональні словосполуки – це 

результат оказіональної сумісності, сполучуваності лексем 

(без зміни їх значення), яка виникає в результаті 

оказіонального збільшення їх сполучуваності39. 

Ірен Роздобудько теж допускає поєднання несумісних 

у смисловому відношенні слів для досягнення 

комунікативно-художніх цілей. Ці поєднання розкривають 

особливості художнього бачення письменниці, 

своєрідність і неповторність стилю. Так, авторка поєднує 

речі, які відносяться до різних сфер вживання. Вона 

застосовує сполучення рафінований естет, словесна 
потеруха, унітазна література, моральний карантин. 

Поєднавши їх, письменниця отримує поняття, які 

необхідні в кожному окремому контексті. Рафінований 

естет – це людина, чутлива до сприйняття прекрасного, 

вона тонше його відчуває: І рафінований естет Мирось 

не встояв40. Словесна потеруха, як стає зрозуміло з 

контексту, це неякісний твір, а унітазна література – та, 

яка придатна для широкого вжитку, низькопробна: …

навчитись розрізняти справжній твір від словесної 

потерухи, тобто виховати в собі добрий смак41; 

Апологети цієї унітазної літератури із захватом ревного 
учнівства намагаються переплюнути вчителів у 

змалюванні сечовипорожнення, злягань…42. Моральним 

карантином названо повну ізоляцію людини від 

суспільства, своєрідний бойкот для неї: Мабуть, ми 

потрапили в цей тригодинний моральний карантин задля 

того, аби з нас вийшли всі грішні думки43. 
Письменниця використовує оказіональні сполучення 

слів задля додавання якоїсь ознаки. Наприклад, вислів 

виник Чоловік додає абсурдності, несподіваності подіям у 

житті головної героїні: У моєї подруги виник Чоловік44. 

Ірен Роздобудько здебільшого творить ситуації 

іронічного співставлення. Наприклад, табірна фєня – говір 

не ув’язнених, а дітей з літнього табору: Дрібним почерком 

я занотовувала табірну фєню, котра потім, у школі 

надавала всі можливі переваги перед однокласниками45. 

Або ще письменниця називає носіями прекрасного 

вуличних бандитів, злодюжок: …в той самий день доля 
вивела з підворіття трійцю носіїв прекрасного, котрі 

чомусь пішли саме за ним…46. 

Також щодо переносного значення, то авторка 

використовує цікаві поєднання, які передають візуальні 

ознаки. Наприклад, дитяче волосся вона називає 

волохатими зміями за зовнішньою подібністю: Дитяча 

посмішка, обплетена волохатими зміями каштанового 

кольору…47. 

Отже, оказіональне поєднання слів є важливим 

елементом художнього дискурсу Ірен Роздобудько. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Дослідження складу, структури, семантики, функцій 

оказіональної лексики висвітлює складні проблеми 

загальної теорії слова і сприяє вивченню конкретних 

питань лексикології, граматики, стилістики, а також 

становить значний інтерес для новітньої історії мови. 

Оказіоналізм як лексичне явище ще не вичерпав 

можливості щодо дослідження. Проблема вивчення 

новотворів характеризується особливою складністю. 

Питання щодо структури та функцій оказіоналізмів досі 

залишаються невирішеними. Вивчення індивідуально-

авторських неологізмів – одне з актуальних питань 
сучасної лінгвістики, адже мова є живою та динамічною 

системою, що постійно змінюється та розвивається, а мова 

художньої літератури – багатим джерелом для вивчення 

цих змін. Їхній аналіз дозволить зробити висновок, що 

мова художньої прози сповнена експериментами. Вона 

активно шукає нові шляхи вираження власних думок, 

зробивши значний внесок у розвиток української 

художньої мови, в тому числі й оказіоналістики. Художнє 

мовлення вимагає не лише майстерного використання 

словникового багатства мови, якою пише письменник, а й 

пошуку індивідуальних форм вираження ідейно-
художнього задуму письменника. Митець може відчувати 

34 Ibidem, P. 268. 
35 Ibidem, P. 157. 
36 Ibidem, P. 105. 
37 Rozdobudko I. Odnoho razu...op. cit., P. 119. 
38 Ibidem, P. 261. 
39 Yermolenko S. Korotkyi tlumachnyi slovnyk linhvistychnykh terminiv [Short glossary of linguistic terms], Kyiiv: Lybid, 2001, P. 197 [in 

Ukrainian]. 
40 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 43. 
41 Rozdobudko I. Odnoho razu...op. cit., P. 268. 
42 Rozdobudko I. Dvanadtsiat…op. cit., P. 288. 
43 Rozdobudko I. LSD. Litsey slukhnianykh druzhyn...op. cit., P. 102. 
44 Rozdobudko Iren. Vse, shcho ya khotila sohodni. Liksrniana povist [Everything, that I’ve wanted today. Hospital story], Kharkiv: Klub simeino-

ho dozvillia, 2013, P. 162. [in Ukrainian]. 
45 Rozdobudko I. Odnoho razu...op. cit., P. 27. 
46 Rozdobudko Iren. Dvi khvylyny pravdy [Two minutes of truth], Kharkiv: Folio, 2009, P. 138. [in Ukrainian]. 
47 Rozdobudko I. Yakby...op. cit., P. 39. 
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недостатність засобів художнього пізнання, їх 

обмеженість, що стимулює пошук нових слів в 

естетичному освоєнні світу. Цей пошук виражається в 

індивідуальному словотворенні письменників. Тексти Ірен 

Роздобудько достатньо різні за своїми фабульно-
жанровими та стилістичними ознаками. Однією з 

прикметних рис стилю Ірен Роздобудько є використання 

великої кількості індивідуально-авторських новотворів, які 

в художньому контексті набувають вагомого експресивно-

стилістичного значення. Словотвір письменниці 

умотивований також потребою виділити певні відтінки 

смислу, дати оцінку зображуваному та необхідністю 

назвати нові поняття. 
 
Sukalenko Tetiana. The phenomenon of occasionality in the 

modern fictional discourse. The relevance of the study is 

predetermined by the active use of new formations in the fictional and 

journalistic styles of the Ukrainian language, and, consequently, the 

need to study them from the point of view of linguistics in word-

formation, semantic and functional aspects. The fact that in our study 

for the first time systematically and comprehensively the word-

formation and stylistic features of occasionalism in the artistic 

discourse of Irene Rozdobudko are analysed constitutes the scientific 

novelty of the research. Aim of investigation is to analyse and 

describe the phenomenon of occasionality and its functional features in 

the fictional discourse of the modern Ukrainian writer Iren 

Rozdobudko. The research methods were the descriptive method with 

the techniques of end-to-end extract and systematization (we use it to 

select and interpret factual material), comparison (to analyze, 

synthesize and generalize scientific theories); methods of 

contextological (determining the meaning of the studied fragment of 

the text), word-formation (establishing the features of creating 

neologisms), text-interpretive and linguo-stylistic types of analysis. 

Conclusions of the study complement the lexicology of the Ukrainian 

language, and also serve as an addition to the formation of the 

dictionary of the individual style of the writer. The study of the 

composition, structure, semantics, functions of occasional vocabulary 

highlights the complex problems of general word theory and 

contributes to the study of specific issues of lexicology, grammar, 

stylistics, and is of considerable interest for the recent history of 

language. The authors’ use of a large number of individual-authorial 

innovations, which in the fictional discourse acquire significant 

expressive and stylistic significance, is motivated by the necessity to 

identify certain shades of meaning, evaluate the image and the need to 

name new concepts. 

Key words: occasionality, modern fictional discourse, 

semantics, word formation, affix, neoplasms. 
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Елена Гордиенко. Анатомические атласы в общей парадигме англоязычной медицинской лексикографии. Статья 

посвящена изучению англоязычных анатомических атласов, как одного из компонентов общей системы англоязычной меди-

цинской лексикографии. Цель работы – изучить особенности и принципы лексикографирования англоязычной медицинской 

терминологии в анатомических атласах для определения их роли в англоязычной медицинской лексикографии, как системы 

функционирующей в глобальном научно-техническом пространстве. Научная новизна работы заключается в том, что в статье 

впервые исследуются вопросы лексикографирования англоязычного термина в анатомических атласах с их экстраполяцией на 

методы и подходы, принятые в англоязычной медицинской лексикографии, и предлагаются перспективы их совершенствова-

ния с учѐтом вызовов современного времени. Выводы. Анатомические атласы являются неотъемлемой функциональной сос-

тавляющей общей системы англоязычной медицинской лексикографии, которые прошли самостоятельный путь становления и 

развития от первых рукописных эскизов к современным 3D электронным изданиям со своей чѐткой организацией и системной 

кодификацией медицинских знаний; анатомические атласы выполняют конкретные функции и задачи в общей парадигме ан-

глоязычной медицинской терминографии, соблюдая принятые терминографические нормы и требования к изданиям такого 

типа и пользуясь методами терминологической лексикографии. 

 Ключевые слова: лексикография, англоязычная медицинская терминология, медицинский словарь, анатомический ат-

лас, фактический словарный справочник, критический анализ. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими та практичними 

завданнями. Виклики сьогодення змушують науковців 

із різних галузей знань об’єднуватися і знаходити вирі-

шення проблем із застосуванням нових підходів і мето-
дів. Так, стрімкий розвиток науки і техніки провокує 

створення великої кількості неологізмів, а також розши-

рення значень існуючих термінів в різних сферах діяль-

ності людства, що вимагає від лексикографів їх вчасно-

го і якісного лексикографування. Такі процеси зобов’я-

зують лінгвістів брати до уваги можливості сучасних 

технологій і вимоги користувача при розробці нових 

методів щодо створення словників різних типів.  

Процеси науково-технічного прогресу та глобаліза-

ція англійської мови охоплюють всі галузі знань, але 

найбільш важливими їх наслідки є в сфері медицини, 

коли виникають проблеми плідної комунікації серед 

медиків. Особливо актуальним є вирішення цих питань 

саме сьогодні, коли розповсюдження смертельних віру-

сів ставить під загрозу виживання людства як виду.   
Аналітичний огляд літератури показав, що теорети-

чні розвідки на теренах англомовної медичної лексиког-

рафії не представлені в значній кількості, але знайшли 

своє відображення в декількох роботах, присвячених 

загальним особливостям медичного терміна і методам 

його реєстрації (Маджаева С.И.1, Чернявский М.Н.2),  

опису укладання окремих словників (Зацний Ю.А.,  

Янков А.В.3, Norri, J., Junkkari, M. & Poranen, T.4,  

Landau S.I.5, Tyrkkö J.6, Zipster B.7), та в останніх публі-

каціях авторки статті (Гордиенко Е.В.8,9,  

1 Madjayeva S.I. “Problemy lexicograficheskogo opisaniya meditsinskoy terminologii” [On problems of lexicographical description of medical 

term], Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Universiteta [Bulletin of Volgograd State University],Volgograd: VGU, 2009, Vol. 2, №1 (9), 

P. 179–184 [in Russian].  
2 Chernyavskiy M.N Kratkiy ocherk istorii i problem uporyadocheniya meditsinskoy terminologii [A short outline of the history and problems of 

ordering medical terminology], Entsiklopedicheskiy slovar meditsinskikh terminov [Encyclopedic Dictionary of Medical Terms], Moscva, 1984, 

T. 3, P. 410–424 [in  Russian]. 
3 Zatsniy Yu. A., Yankov A. V. Novі slova ta slovospoluchennya anglіyskoї movi v galuzі medichnoї nauki і praktiki: anglo-ukraїnskiy slovnik 

[New words and phrases of the English language in the field of medical science and practice: English-Ukrainian dictionary], Vіnnitsya: Nova 

ga, 2014, 295 p. [in Ukrainian]. 
4 Norri J., Junkkari M., Poranen T. Digitization of data for a historical medical dictionary, Lang Resources & Evaluation, 2020, 54, P. 615–643 

https://doi.org/10.1007/s10579-019-09468-2 [in English]. 
5 Landau S.I.  Editorial Preparation of the International Dictionary of Medicine and Biology, Science & Technology Libraries, 1989, 9(3), P. 97–

106 [in English]. 
6 Tyrkkö J. A Physical Dictionary. The First English Medical Dictionary, Selected Proceedings of the 2008 Symposium on New Approaches in 

English Historical Lexis (HEL-LEX 2), Somerville: Cascadilla Press, 2009, P. 171–187 [in English]. 
7 Simon of Genoa's. Medical Lexicon, Ed by Zipster Barbara Publisher, Warschau/Berlin: De Gruyter Open, 2013, 164 p. [in English]. 
8 Gordiyenko Ye.V. “Zarozhdenie meditsinskoy terminografii skvoz prizmu formirovaniya i razvitiya meditsinskoy terminologi” [The genesis of 

medical terminography through the prism of the formation and development of medical terminology], Aktualnye problemy romano-germanskoy 

filologii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov  Materialy IX Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Current problems of romano-

mailto:olena.gord@gmail.com
https://doi.org/10.1007/s10579-019-09468-2
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Gordiyenko O.10). 

Наведені факти свідчать про актуальність роботи, 

що визначається вибором об'єкта і предмета досліджен-

ня, застосуванням системного підходу, який є важливим 

і своєчасним для забезпечення плідної комунікації в 
галузі медицини в епоху глобального протистояння 

людства смертельним вірусам. 

Стаття виконана в рамках такого напрямку лінгвіс-

тики, як лексикографія для спеціальних цілей 

(Lexicography for Special Purposes). Робота присвячена 

вивченню англомовних анатомічних атласів як одному з 

компонентів загальної системи англомовної медичної 

лексикографії. 

 Об'єктом дослідження є динаміка розвитку і мето-

ди лексикографування англомовної медичної лексиког-

рафії, а предметом – англомовні анатомічні атласи, як 
фактичні словникові довідники в загальній парадигмі 

англомовної медичної лексикографії. Матеріал дослі-

дження було відібрано з National Library of Medicine, 

Simon Frazer University Library, The British Library, The 

Internet Archive, Library of Congress, WorldCat. Історич-

ний проміжок часу охопив 1830 – 2020 роки.  

 Мета роботи – дослідити особливості і принципи 

лексикографування англомовної медичної термінології 

в анатомічних атласах для визначення їх ролі в англомо-

вній медичній лексикографії як системі, що функціонує 

у глобальному науково-технічному просторі. 
 Для досягнення мети була використана комплексна 

методологія: аналітичний огляд літератури, виданої в 

рамках загальної теорії лексикографії, лексикографії для 

спеціальних цілей (LSP lexicography) і англомовної ме-

дичної лексикографії; бібліографічний метод і метод 

суцільної вибірки – для складання списку англомовних 

медичних словникових довідників; метод лексикографі-

чного аналізу – для характеристики параметрів і струк-

тури атласів; метод критичного аналізу (dictionary criti-

cism) – для дослідження особливостей складання анато-

мічних атласів; метод типологічного аналізу застосову-
вався при розробці принципів класифікації довідників; 

діахронічний підхід – для системного вивчення лексико-

графічних процесів за весь час існування анатомічних 

атласів; методи порівняльного та порівняльно-

аналітичного аналізу – для систематизації отриманих 

результатів. 

 Наукова новизна роботи полягає в тому, що в 

статті вперше досліджуються питання лексикографуван-

ня англомовного терміна в анатомічних атласах з їх екс-

траполяцією на методи і підходи, прийняті в англомов-

ній медичній лексикографії, та пропонуються перспек-
тиви їх вдосконалення з урахуванням викликів сучасно-

сті. 

 Виклад основного матеріалу. Дослідження в га-

лузі лексикографії охоплює широке коло питань як тео-

ретичної, так і прикладної складових. Традиційно в ме-

талексикографії (Hartman R.R.K.11,12 ) прийнято дослі-

джувати типологію, історію укладання словників, біог-
рафію лексикографів, аналізувати мега-, мікро- та мак-

роструктури словників, проводити критичний аналіз 

словникових довідників різних типів. 

 Запропоноване у статті дослідження було виконано 

у декілька етапів, спираючись на методологічний дос-

від, що вже накопичений у лексикографії, і застосовую-

чи нові методі і підходи, які детально представлені ви-

ще. 

 1. Типологічний аналіз англомовних медичних слов-

никових довідників (reference works). 

  Типологічний аналіз англомовних медичних слов-
никових довідників (reference works) показав, що разом 

з лінгвістичними словниками в англомовній медичній 

термінографії існують фактичні словники-довідники. В 

основу такого поділу покладено принцип співвідношен-

ня терміна з концептом і об'єктом опису, а також спосіб 

опису лінгвістичних і позалінгвістичних характеристик 

термінів, зареєстрованих в тих чи інших словникових 

довідниках. Переважним методом відбору і диференціа-

ції є виділення дескрипторів, що дозволяють віднести 

словники до певної концептуальної категорії і побудува-

ти на цій основі типологічні класифікації. 
 Вивчення параметрів фактичних англомовних ме-

дичних словникових довідників дозволило нам віднести 

до них такі види медичних словникових довідників: 

енциклопедія, номенклатура, каталог, словник індексів, 

компендіум, атлас, довідник, Системи кодів / Кофіка-

ційні системи (On-line coding systems).  

Більш детально це дослідження представлено у вже 

надрукованій роботі авторки13 і запропоновано коротко 

в цій частині для системного розуміння окреслених пи-

тань в цілому. 

2. Основні завдання, мета та функції англомовних 
медичних атласів.  

Основними завданнями, які ставлять перед собою 

творці термінологічних словників, є відбір словника, 

уніфікація і стандартизація терміна, доступність матері-

алу для адресата, розробка методів і підходів, так званих 

інструментів термінографії, для реєстрації всіх необхід-

них даних про термін в тілі словника згідно з його ти-

пом14.  

Незалежно від форми видання, основною метою 

творців атласів є систематизація та візуалізація медич-

ної термінології с фокусом на релевантності клінічної 
імплікації анатомічних концептів. З огляду на те, що 

медична терміносистема охоплює такі розділи, як анато-

germanic philology and methods of teaching foreign languages. Materials of the IX International Scientific Conference], Gomelskiy Gosudarstven-

nyy Universitet imeni Frantsiska Skoriny, Gomel, Belorus, 2019, P. 130–134 [in Russian].  
9 Gordiyenko Ye.V. “Periodizatsiya i tendentsii razvitiya perevodnoy angloyazychnoy terminografii oblasti meditsiny” [Periodization and develop-

ment trends of translation English terminography in the field of medicine], Naukovі zapiski Natsіonalnogo Unіversitetu Ostrozka Akademіya. Nau-

koviy zhurnal.  Serіya «Fіlologіya» [Scientific Proceedings  of the National University Ostroh Academy. Scientific journal. The series 

"Philology" ] Ostrog, 2019, Vip. 8 (76), P. 141–145 [in Russian]. 
10 Gordiyenko O. “English Medical Lexicography: Diachronic Analysis”, International Conference “Language and Modern Technologies V: Is-

sues of Historical and Etymological Lexicography”, Tbilisi, Georgia, 2019. P. 36–37 [in English]. 
11 Hartman R.R.K. Teaching and researching lexicography, Harlow, England: Pearson Educational Ltd., 2001, 211 p. [in English]. 
12 Hartmann R.R.K., James G. Dictionary of Lexicography, L., N. Y.: Routledge, 2002, 192 p. [in English]. 
13 Gordiyenko O. Some approaches to classification of dictionaries in lexicography, Science and Education a New Dimension. Philology, VIII (64), 

Issue 216, 2020, P. 26–29 [in English]. 
14 Manual of Specialised Lexicography: the Preparation of Specialised Dictionary, ed. by H. Bergenholtz, S. Tarp, Amsterdam, Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Company, 1995, 254 p [in English].  
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мія, клінічна медицина, фармація та вони в свою чергу 

мають свої підрозділи, термінологія певного розділу/

підрозділу реєструється в атласах різних форм і типів в 

залежності від своїх особливостей. 

Таким чином, спираючись на досвід вже існуючий 
в лінгвістиці (наприклад, Ярцева В.Н.15, Hartmann 

R.R.K.16), медичній літературі та на наші особисті спо-

стереження, можна дати наступне визначення терміна 

атлас в англомовній медичній лексикографії. Медичний 

атлас – це фактичний словник-довідник (reference 

book), який систематизує та реєструє медичну терміно-

логію окремого розділу медицини з ілюстративною де-

монстрацією форми, положення, устрою та функції 

окремого органу чи системи, і видається у паперовому 

або електронному (on-line) форматі.  

Таким чином, основними функціями медичного 
атласу є реєстрація та візуалізація медичної терміноло-

гії, яка віддзеркалює набутий науковопедагогічний дос-

від у галузі медицини в певний період часу, зберігає 

отримані знання і передає майбутнім поколінням. 

3. Лексикографічний аналіз англомовних медичних 

атласів. 

Детальне вивчення саме англомовних медичних ат-

ласів із застосуванням діахронічного підходу показало, 

що зародження даної лексикографічної традиції було 

започатковано у 1830х роках і почалось із видання та-

ких робіт: Plates. Atlas of plates to accompany: Il-
lustrations of some of the principal diseases of the ovaria17; 

A demonstration of the nerves of the human body18; Od-

ontography; or, a treatise on the comparative anatomy of 

the teeth; their physiological relations, mode of de-

velopment, and microscopic structure, in the vertebrate an-

imals19. 

Виявлено, що динаміка створення атласів була ста-

більно позитивною з якісним поступовим вдосконален-

ням, починаючи з перших рукописних ескізів, переходя-

чи в друковані видання та постаючи зараз перед нами в 

електронних 3D атласах і у різних мобільних додатках 
(Mobile Apps).  

Лексикографічний аналіз англомовних медичних 

атласів показав, що медичні атласи представлені анато-

мічними та клінічними атласами, які візуалізують та 

реєструють термінологію різноманітних галузей меди-

цини.  

 Медичні атласи мають різну структуру і наповнен-

ня в залежності від мети та залежно від того, на якого 

користувача вони розраховані. Такі атласи є одномовни-

ми, двомовними та багатомовними виданнями, які пред-

ставлено у паперовому або електронному форматах.  

Яскравим прикладом двомовного атласу є сьоме 

видання Atlas of Human Anatomy. Атлас анатомії люди-

ни20 (2020), яке є перекладом з англійської мови на укра-

їнську. Автор Фрэнк Г. Неттер. Загальна кількість  сто-

рінок – 736. Оригінальне видання компанії Elsevier офі-
ційно перевидане всеукраїнським спеціалізованим вида-

вництвом “Медицина”. 

Прикладом багатомовного атласу є анатомічний 

атлас Мартіна Фредеріка Анатомічний атлас людини21, 

який є перекладом 8-го англомовного видання та видано 

чотирма мовами: українською, російською, англійсь-

кою, латинською. Ілюстрації в атласі розміщено за діля-

нками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотогра-

фіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприй-

няттю інформації – від графічної ілюстрації (у книзі) до 

лабораторного зображення розтину трупа, а відтак – і до 
медичного скана живої людини. 

Прикладами сучасних електронних атласів є online  

атласи: Anatomy Learning (https://anatomylearning.com/), 

Zigote Body (https://www.zygotebody.com/), Visible Body 

(https://www.visiblebody.com/), а також додатки на мобі-

льних пристроях 3D Dental Anatomy, Human Anatomy 

Atlas 2021, IMAIOS e-Anatomy та багато інших. 

4. Критичний аналіз анатомічного атласу Atlas of 

Human Anatomy (2014) (AHM)22 під редакцією  

Фрэнка Г. Неттера. 

Найбільш розгалуженими серед користувачів є ана-
томічні атласи, а саме анатомічний атлас Atlas of Hum-

an Anatomy під редакцією  Фрэнка Г. Неттера, який є 

одним із найпопулярніших серед медиків всього світу. 

Аналізований атлас є англомовним фактичним словни-

ком-довідником, надрукованим у 2014 році видавницт-

вом Elsevier у паперовому форматі А4. 

Діахронічний аналіз AHM виявив, що аналізоване 

видання є шостою редакцією популярного англомовно-

го медичного  атласу, який було вперше створено Frank 

H. Netter у 1989 році. Укладачами атласу є ілюстратори 

хірург Френк Неттер та кардіолог Карлос Мачадо, а та-
кож велика команда провідних редакторів-

консультантів (у складі фахівців-медиків) разом з між-

народною консультативною радою (International Advis-

ory Board). 

У вступній частині один із головних творців атласу 

Frank H. Netter, аргументуючи актуальність і необхід-

ність постійного оновлення атласів такого типу, ствер-

джує: “Anatomy, of course, does not change, but our under-

standing of anatomy and its clinical significance does”. 

Така цитата свідчить про важливість перевидання анато-

мічних атласів, не залежно від того, що частини людсь-

15 Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Linguistic Encyclopedic Dictionary], red. V.N. Yartsevoy, M.: Sovetskaya entsiklopediya, 

1990, 684 р. [in Russian]. 
16 Hartmann R.R.K., James G. Dictionary of Lexicography, L.; N. Y.: Routledge, 2002, 192 p. [in English]. 
17 Plates. Edward James Seymour, F. Anderson, J. Newton, Joseph Perry, London: Longman, Rees, Orme, Brown, and Green, 1830, 14 

leaves of plates [in English]. 
18 A demonstration of the nerves of the human body, ed. by. Joseph Swan, Edward Francis Finden, J. Stewart, E. West, Bath Medical Li-

brary, Longman, Rees, Orme, Brown and Green, University of Bristol, Library, History of Medicine Collections, London: Published by 

Longman, Rees, Orme, Brown and Green, 1834, iv, 98, lxxxii, 4 p. [in English]. 
19 Odontography or a treatise on the comparative anatomy of the teeth, their physiological relations, mode of development and microscopic 

structure in the vertebrate animals (Atlas, containing one hundred and sixty-eight plates.), by Richard Owen, Sir K.C.B, London : 

Hippolyte Bailliere, Publisher, 1945, 2 v.: il. [in English]. 
20 Atlas anatomii liudyny [Atlas of human anatomy], pereklad 7-ho anhl. vyd. : dvomovne vyd., Frenk H. Netter, nauk. red. perekladu L.R. 

Mateshuk-Vatseba, I.Ie. Herasymiuk, V.V. Kryvetskyi, O.H. Popadynets, K.: VSV “Medytsyna”, 2020, 736 s. [in Ukrainian]. 
21 Anatomichnyi atlas liudyny [Atlas of human anatomy], per. z 8-ho anhl. vyd., vidpovidalnyi za dyzain ta iliustratsii Viliam Ober, nauk. 

red. perekladu V.H. Cherkasov, 3-ye vyd, K.: VSV “Medytsyna”, 2018, 128 s., 250 il. [in Ukrainian]. 
22 Atlas of human anatomy, ed. by Frank H., Netter Philadelphia, PA: Elsevier 6th edition, 2014, 640 p. [in English]. 
 

https://anatomylearning.com/
https://www.zygotebody.com/
https://www.visiblebody.com/
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кого тіла не змінюються, і наголошує на нагальній пот-

ребі удосконалення клінічних підходів у медицині, які 

відбуваються зі змінами у розумінні анатомії. 

Аналіз мегаструктури AHM показав, що він скла-

дається зі вступу, основної та післясловникової частин. 
У вступі представлені всі укладачі словника, редактори 

попередніх видань і колектив консультантів, яких було 

залучено до створення AHM. Перед основною частиною 

також подається історична довідка щодо видання, пе-

редмова до першого видання, підготовлена саме Frank 

H. Netter, і слова подяки. Післясловникова частина міс-

тить посилання на джерела матеріалу, 43 сторінки дета-

лізованого індексу анатомічних термінів, використаних 

в атласі, а також 3 сторінки рекламних матеріалів. Ана-

лізоване видання є безкоштовним та представлене у 

багатьох бібліотеках медичних навчальних закладів у 
всьому світі. 

Крім знаменитого матеріалу Франка Х. Неттера, 

видання містить кольорові ілюстрацій Карлоса А.Г. Ма-

чадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстрато-

рів. Авторству К.А.Г. Мачадо належать зображення в 

анатомічних проекціях. Видання також містить скани 

деяких органів. 

Анатомічну термінологію у основній частині  AHM 

подано за тематичним принципом у вигляді схем-

малюнків (Plates) загальною кількістю 531 із зазначен-

ням термінів поряд з кожною складовою органа. Термі-
нологію представлено відповідно до міжнародного ана-

томічного стандарту Terminologia Anatomica із загально-

вживаними клінічними епонімами. На відміну від ана-

томічних номенклатур (більш детально дивіться в стат-

ті Гордієнко О.В.23), термінологію в анатомічному ат-

ласі систематизовано залежно від анатомії людини звер-

ху вниз, в той час, як анатомічні номенклатури пропо-

нують розподіл термінів за системами людини (systemic 

anatomy), починаючи з загальних термінів (general anato-

my).  

Так, основна частина AHA складається із 7 темати-
чних розділів (Sections): Head and Neck, Back and Spinal 

Cord, Thorax, Abdomen, Pelvis and Perineum, Upper Lib, 

Low Limb з подальшим розбиттям на підрозділи. Розділи 

структуровано на підрозділи залежно від складових того 

чи іншого органа. Загальними для усіх розділів є такі: 

Topographic Anatomy, Regional Scans, Cross-Sectional 

Anatomy, Muscle Table.  

Органи представлено у різних проекціях з деталь-

ною демонстрацією складових та позначенням терміна. 

Ілюстрації запропоновано у кольорі відповідно до діля-

нок тіла. До кожного розділу включено таблиці м’язів 
(Muscle Tables), які є завершальним елементом кожного 

розділу і структуровано на наступні складові з їх опи-

сом: proximal attachment (origin), distal attachment 

(insertion), innervations, main actions, blood supply, muscle 

group. 

На рівні макроструктури AHA спостерігається ши-

роке використання перехресних посилань на ті чи інші 

ілюстрації в загальній системі представлення анатоміч-

ної термінології в атласі. Розповсюдженим є також ви-

користання окремих уточнень у вигляді * або Note з 

детальним описом тієї чи іншої особливості органу. Так, 

ілюстрація Anterior and Posterior Chambers of Eye має 

наступне уточнення: Note: For clarity, only single plane of 

zonular fibers shown; actually, fibers surround entire circ-

umference of lens. 
Можна зазначити, що на мікроструктурному рівні 

малюнок є так званою самостійною словниковою стат-

тею, в якій використано єдину наскрізну систему ілюст-

ративної презентації окремої частини тіла, розробленої 

для всього атласу в цілому.  Така словникова стаття має 

просту структуру, включає медичний концепт, який 

представлено іменником (N) в однині (Brain, Eyeball) чи 

множині (Lungs, Roots of teeth) у поєднанні з прикметни-

ком (Adj) у різних ступенях порівняння.  

Медичні терміни також зафіксовані на малюнках у 

формі різних словосполучень, найбільш поширеними 
серед них є такі структури: N+N (Gland lobules), N+of+N 

(Angle of mandible), Adj+N (Sublingval gland, Facial nerv-

e), Adj+ N+of+N (Medial wall of orbit),  Adj+Adj+N 

(Internal carotid artery, Greater petrosal nerve), 

N+of+Adj+N+N (Commisure of semilunar valve cusp), Adj-

+Adj+Adj+N (Left upper permanent teeth), Adj-

+N+of+Adj+N (Lateral wall of nasal cavity), Adj-

+N+of+Adj+Adj+N (Anterior branch of right phrenic nerv-

e) або позафразові єдності (Root (central)canals contain-

ing vessels and nerves; Level of lower margin of teres major 

muscle is landmark for name change from axilary to bran-
chial artery). 

 Один анатомічний термін може бути зафіксований 

в декількох малюнках. Так, термін lungs зустрічається 

на 29 малюнках у перших 4 розділах (Head and Neck, 

Back and Spinal Cord, Thorax, Abdomen), які ілюструють 

Topography of Lungs (different views), Lungs in Situ, Bron-

chopulmonary Segments, Mammary Gland, Renal Fasciae, 

Cranial Nerves, Sympathetic Nervous System, Parasympa-

thetic Nervous System та інші. 

 На відміну від лінгвістичних словників анатомічні 

атласи не реєструють граматичні, орфоепічні, етимоло-
гічні та семантичні характеристики терміна. Не дивля-

чись на те, що атомічні атласи не відображають паради-

гматичну інформацію медичного концепту, вони пов-

ність виконують свою функцію систематизації, візуалі-

зації, зберігання та передачі накопичених знань завдяки 

застосуванню простої мікроструктури, використанню 

синтагматичної інформації та ілюстрацій. 

 Висновки та перспективи дослідження. Резуль-

тати дослідження демонструють, що англомовні медич-

ні атласи є фактичними словниковими довідниками, 

лексикографічна традиція яких почала своє існування з 
1830-х років зі створення перших медичних атласів, так 

званих карток. Незалежно від форми видання, основною 

метою творців атласів є систематизація та візуалізація 

медичної термінології з фокусом на релевантності кліні-

чної імплікації анатомічних концептів. З огляду на те, 

що медична терміносистема охоплює такі розділи, як 

анатомія, клінічна медицина, фармація, вони в свою 

чергу мають підрозділи, термінологія певного розділу/

підрозділу реєструється в атласах різних форм і типів в 

залежності від своїх особливостей. Медичний атлас – це 

23 Gordienko Ye.V. “Anatomicheskaya  nomenklatura kak funktsionalnaya edinitsa v sisteme angloyazychnoy meditsinskoy termino-

grafii” [Anatomical nomenclature as a functional unit in the system of English medical terminography], Aktualnі pitannya lіngvіstiki, 

profesіynoї lіngvodіdaktiki, psikhologії і pedagogіki profesіynoї shkoli. Zbіrnik statey ІV Mіzhnarodna naukovo-praktichna konfer-

entsіya. Ukraіnska medichna stomatologіchna akademіya. Poltava [Current issues of linguistics, professional language didactics, psy-

chology and pedagogy of vocational school. Collection of articles of IV International scientific and practical conference. Ukrainian 

Medical Dental Academy], Poltava: Vid-vo “Astraya”, 2019, P. 83–88. [in Russian]. 
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фактичний словник-довідник, який систематизує та ре-

єструє медичну термінологію окремого розділу медици-

ни з ілюстративною демонстрацією форми, положення, 

устрою та функцій окремого органа чи системи, і вида-

ється у паперовому або електронному (on-line) форма-
тах. Таким чином, основними функціями медичного 

атласу є реєстрація та візуалізація медичної терміноло-

гії, яка віддзеркалює набутий науковопедагогічний дос-

від в галузі медицини в певний період часу, зберігає 

отримані знання і передає майбутнім поколінням. Вияв-

лено, що динаміка створення атласів була стабільно 

позитивною з якісним поступовим вдосконаленням, 

починаючи з перших рукописних ескізів, переходячи в 

друковані видання та постаючи зараз перед нами в елек-

тронних 3D атласах і у різних мобільних додатках 

(Mobile Apps). Критичний та лексикографічний аналізи 
показали, що на відміну від лінгвістичних словників 

анатомічні атласи не реєструють граматичні, орфоепіч-

ні, етимологічні та семантичні характеристики терміна. 

Не дивлячись на те, що атомічні атласи не відображають 

парадигматичну інформацію медичного концепту, вони 

повність виконують свою функцію систематизації, візу-

алізації, зберігання та передачі накопичених знань за-

вдяки застосуванню простої мікроструктури, викорис-

танню  синтагматичної інформації та ілюстрацій.  

 Отримані результати дозволяють дійти до наступ-

них висновків: анатомічні атласи є невід’ємною функці-
ональною складовою загальної системи англомовної 

медичної лексикографії, вони пройшли свій самостій-

ний шлях становлення і розвитку від перших рукопис-

них ескізів до сучасних 3D електронних видань з чіткою 

організацією і системною кодифікацією медичних 

знань; анатомічні атласи виконують конкретні функції 

та завдання в загальній парадигмі англомовної медичної 

термінографії, дотримуючись термінографічних норм і 

вимог щодо видань такого типу та користуючись мето-

дами термінологічної лексикографії; анатомічні атласи 

функціонують в рамках та під впливом глобального нау-
ково-технічного прогресу як невід’ємна складова англо-

мовної медичної лексикографії. 

 Перспективою дослідження є системне вивчення 

всіх складових англомовної медичної лексикографії з 

подальшим аналізом їх структурних компонентів, які 

функціонують в рамках англомовної медичної терміног-

рафії як динамічної системи. 

 
Gordiyenko Olena. Anatomy atlases in LSP Lexicography 

paradigm (based on English reference works). The work is de-

voted to the study of English  anatomy atlases, as one of the com-

ponents of the general system of English medical lexicography. 

The relevance of the work is determined by the choice of the sub-

ject of the research, the application of a systematic approach that is 

important and timely to ensure fruitful communication in the field 

of medicine in the era of the global confrontation of humanity with 

serious diseases and viruses. The object of the research is the dy-

namics of development and methods of English medical lexicogra-

phy and the subject is English anatomical atlases, as factual refer-

ence books in the general paradigm of English medical lexicogra-

phy. The purpose of the article is to study the features, parame-

ters and principles of lexicographic representation of English medi-

cal terminology in anatomical atlases for the determination of their 

role in English medical lexicography, as a system which is func-

tioning in the global scientific and technical space. To achieve the 

goal, a complex methodology was used: an analytical review of 

the literature, which was published within the framework of gen-

eral theory of lexicography, lexicography for special purposes 

(LSP lexicography) and English medical lexicography; biblio-

graphic method– for compiling the list of English medical refer-

ence books; method of lexicographic analysis – to characterize the 

parameters and structure of atlases; the method of critical analysis 

(dictionary criticism) – to study the features of the compilation of 

anatomical atlases; the method of typological analysis was used to 

develop the principles of classification of reference books; dia-

chronic approach – for the systematic study of lexicographic pro-

cesses; methods of comparative and analytical analysis – to sys-

tematize the results obtained. The scientific novelty of the work 

lies in the fact, that the article for the first time examines the issues 

of lexicographic representation of an English term in anatomical 

atlases with their extrapolation to methods and approaches which 

were adopted in English medical lexicography and offers prospects 

for their improvement, taking into account the challenges of mod-

ern times. The obtained results allow to reach the following con-

clusions: anatomical atlases are an integral functional component 

of the general system of English medical lexicography, which 

passed their independent way of formation and development from 

the first manuscripts to modern 3D electronic editions with their 

clear organization and systematic codification of medical 

knowledge; anatomical atlases perform their specific functions and 

tasks in the general paradigm of English medical terminography, 

adhering to terminological norms and requirements for creation of 

such types of reference works and using the methods of termino-

logical lexicography; anatomical atlases function within and under 

the influence of global scientific and technological progress as an 

integral part of English medical lexicography as a dynamic system. 

Key words: lexicography, English medical terminology, 

medical dictionary, anatomic atlas, factual dictionary, critical 

analysis. 
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Зоя Куделько. Полисемантический термин как лексическая и семантическая особенность терминосистемы 

международных отношений. Цель исследования. Данная научная разведка имеет своей целью осветить полисеманти-

чные отношения в терминосистеме международных отношений, проанализировать многозначность термина как естест-

венное проявление свойственной лексической системе языка тенденции к полисемии. Методика исследования. Основ-

ным методом данного исследования является аналитико-описательный, также использованы контрастивный и статисти-

ческий методы. Научная новизна работы заключается в том, что комплексно, синтагматически и парадигматически 

исследуется терминосистема международных отношений, показана взаимосвязь появления полисемантичных терминов 

в данном профессиональном субъязыке с современными тенденциями развития международных отношений. В процессе 

анализа терминологии международных отношений выявлено два типа полисемии: внутреннюю и внешнюю. Проведен-

ный анализ позволяет говорить об “обратно пропорциональной” зависимости между длиной терминологического слово-

сочетания и полисемией. Многозначные лексические единицы терминологии международных отношений различаются 

на основании своей словообразовательной структуры: корневые слова и словообразовательные производные. В ходе 

исследования установлено, что среди многозначных производных терминов подавляющее большинство составляют 

суффиксальные образования. Было выделено и изучено три типа многозначности: радиальная полисемия, цепная поли-

семия и радиально-цепная полисемия. Между значениями полисемантического слова допустимы три типа отношений: 

пересечение, включение и семантическая омонимия. Результаты анализа терминосистемы международных отношений 

свидетельствуют, что характерными чертами возникновения новых значений в данной терминологии являются логичес-

кие отношения подчинения (гипонимии) и перекрещивания (метафоры и метонимии). Преимущественно в основе возни-

кновения многозначных терминов этой терминосистемы лежит метонимия. Полисемия в терминосистеме международ-

ных отношений может быть грамматической и терминологической. Полисемия также делится на денотативную, сигни-

фикативную и денотативно-сигнификативную. Исследование терминосистемы международных отношений свидетельст-

вует, что наиболее распространенным видом полисемии в данном профессиональном субъязыке является денотативно-

сигнификативный. Выводы. Итак, в результате проведенного нами анализа терминосистемы международных отноше-

ний мы обнаружили, что: многозначные термины в терминосистеме международных отношений составляют примерно 

3% от всего исследованного корпуса ТО; для данной терминосистемы характерны следующие виды многозначности: 

радиальная, цепная, радиально-цепная; денотативная, сигнификативный и денотативно-сигнификативный; между ЛСВ 

термина проанализированной терминологии наиболее характерны метонимические связи; по словообразовательной 

структуре многозначные термины международных отношений делятся на: простые (корневые), производные и сложные. 

Ключевые слова: терминология международных отношений, полисемия, полисемантический термин, внутренняя 

полисемия, внешняя полисемия, радиальная полисемия, цепная полисемия, радиально-цепная полисемия. 

Problem statement and its connection with im-

portant scientific tasks. The process of formation of new 

scientific and technical terms, that is the process of naming 

new concepts of science and technology, mainly follows the 

general laws of language nomination, but the terminological 
nomination has its own specifics. One of the specific fea-

tures of the terminological nomination is its negative atti-

tude to synonymous and polysemantic terms, however, the 

practice of creating and functioning of terms shows that this 

linguistic phenomenon is becoming more characteristic of 

terminology, although one of the requirements for the ideal 

term is the requirement of no synonyms and polysemantic 

terms. It would seem that in an industry where names are 

formed artificially and are often the subject of discussion 

and debate, the implementation of this requirement is easily 

achievable. However, in reality there is a regular violation 

of this requirement: the terminological systems of various 

fields of knowledge demonstrate numerous examples of 

synonymy and polysemy of terms. This circumstance is due 

to the resistance of the language material, which is subject 
to the requirements of the general language paradigm. As an 

integral part of common vocabulary, terminology has to 

follow the laws and processes of development and function-

ing of language. Therefore, in terminology, all lexical and 

semantic processes occur, including synonymy and polyse-

my, but with their own specific features of the implementa-

tion of these processes. 

The relevance of this study is to identify polysemantic 

international relations terms, allowing fairly objective 

approaches to improving and normalizing this professional 



41                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Kudelko Z. Polysemantic term as a lexical and semantic peculiarity... 

sublanguage, the optimal formation of a similar Ukrainian-

language terminology, which is able to focus on the 

perience of the language-producer. The objective of the 

ticle is to study the lexical and semantic features of the phe-

nomenon of polysemy in this terminology. 

The analysis of the latest research and publications 

that initiated the solution to the problem. The issues of 

polysemy have long been the subject of study by many 

scholars: V.V. Vinogradov, A.V. Superanskaya, Y.D. Apre-

syan, T.R. Kyiak, V.V. Dubichinsky, Adamska-Sałaciak and 

others.  

Thus, O.V. Superanskaya notes that due to the violati-

violation of the traditional relation for the general vocabul-

vocabulary word-subject-concept, special vocabulary differs 

from the general in the following aspects: 1) translation into 

other languages; 2) borrowings; 3) change or clarification of 
the plan of expression; 4) change or clarification of the 

content plan; 5) polysemy; 6) homonymy; 7) synonymy; 8) 

antonymy1. As you can see, the properties of the lexical unit 

of general vocabulary differ from the word of special 

vocabulary: the lexical unit of special vocabulary has a 

content plan and expression plan, and its meaning does not 

consist of the sum of meanings of its constituent elements, 

which form it, but is given to the indicated unit systemi-

systemically2. 

Polysemy, widely represented in the appellate vocabul-

vocabulary, is realized in the special lexis in a slightly 
different way: if in the general vocabulary this phenomenon 

leads to the expansion and enrichment of vocabulary, in the 

special lexis it is undesirable, because it violates the 

language efforts to maintain unambiguous correspondence 

between the referent and the sign nominating it. 

Presentation of the study. The development of 

polysemantic relations in the system of any terminological 

system is an inevitable phenomenon, because the content of 

a linguistic sign develops more actively and faster than its 

form. The terminology scholars unanimously single out two 

main reasons for the polysemy phenomenon:  
an emergent new concept that has similar features to 

the concept named by this term; 

the development and modification of the concept which 

causes splitting of the semantics of the term. 

Polysemy is considered as a set of semantic ties in-

volved in the synchronous semantic structure of the term. It 

is assumed that the ambiguity of the term is a natural 

manifestation of the tendency to polysemy inherent in the 

lexical system of language. 

In the process of analyzing the terminology of interna-

international relations, two types of polysemy were identif-
identified: 1) internal (within the terminology itself); 2) 

external (between individual terminological systems). The 

semantic basis of the first type of polysemy is the differe-

differentiation of scientific concepts and the shaking of the 

semantics of the unambiguous term. 

There were studied about 2 500 terms of the interna-

tional relations term system. The first type of polysemy in-

includes about 74 polysemantic terms (which is about 3% of 

all analyzed), including those 13 terms that have more than 

2 meanings within the studied terminology. 

The comparison of the polysemy in terms-words and in 

terminological combinations revealed: a) the complete pr-

predominance of one-word terms (their number is 76%, for 

example: minutes, treaty, capitulation); b) two-component 

phrases – 24% (for example: treaty of protectorate, treaty of 
option, national income); c) three-component and four or 

more components of polysemantic phrases are not detected. 

The analysis allows us to talk about inversely proport-

proportional relationship between the length of the termino-

terminology and polysemy: an increase in the number of 

components that are part of it, prevent the emergence of 

ambiguity. In addition, word combinations are a factor that 

limits the possibilities of polysemy. 

Polysemantic lexical units of international relations 

terminology differ on the basis of their word-formation st-

structure. Among them we distinguish: 
1) root words: deficit, embargo, paraph, protocol; 

2) word-forming derivatives: corruption, directorate, 

disavow, funding. 

During the analysis of the word-forming structure of 

the derived term, consisting of the derived base and the wo-

word-forming affix, it was found that among the multi-

valued derived terms the vast majority are: a) suffix formati-

formations (81%); b) suffix-prefix (12%); c) prefixal (7%). 

In the study of word-formation models of derivative 

terms, the most frequent were terms with suffixes: -ion / -

tion / -ation (25%); -y; -or / -er; -ing (15% each); -ment 
(12%); -ism (2%). 

3) complex: plural population, preliminary list, import 

quota; 

Quantitatively, by structural types, polysemantic terms 

are distributed as follows: simple or root words – 37%; de-

derivatives – 49%; complex – 14%. A small percentage is 

ambiguity in complex words, and its complete absence in 

the terms-abbreviations indicates the interaction between the 

structure of the term and polysemy, which means that the 

more complex its structure, the less polysemy. 

The potential of polysemy lies in the ability of languag-
language to reflect not only the things and phenomena of the 

objective world, but also certain connections and interde-

interdependencies between them, on the basis that they are 

established by a man in the process of socio-historical de-

development. These connections can be based on similarity, 

which leads to the combination of two or more meanings in 

one word. The meanings of a polysemous word are combi-

combined into a semantic unity due to certain relations that 

have developed between them on the basis of common se-

semantic associations (metaphor, metonymy, functional 

commonality). 
According to Yu.D. Apresian there were identified and 

studied three types of ambiguity:2 

1) radial polysemy: all meanings of the word are mo-

motivated by the same central meaning, for example: to 

exceed powers, to exceed the alloted term, to exceed the 

alloted date with the general component “to go or be beyond 

a limit, measure, limiting regulation”3. 

2) chain polysemy (it is very rare in its pure form): 

each new meaning of the word is motivated by another me-

meaning, the closest to it, but the extreme meanings may not 

1 Superanskaya А.V. Obshchaia terminologiia: voprosy teorii [General Terminology: Theoretical issues], Мoscow: Nauka, 1989, 243 p. [in 

Russian]. 
2 Anisimova A.G., Malakhova V.L., Abdulrahimov E. “Challenges of translating polysemantic and multiequivalent terms within the 

framework of economic professional discourse”, Professional Discourse & Communication, N 1(1), 2019, P. 46–54 [in English]. 
3 ApresianYu.D. “Trudnosti postroieniia formalnoi modela yazyka” [Difficulties in building a formal language model] Kibernetika: Per-

spektivy razvitiia. [Cybernetics. Development prospects], Мoscow: Nauka, 1981, P. 109–113 [in Russian]. 
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1. The system of rules on the correct and acceptable way to 

behave on official occasions; 2. A method for connecting 

computers so that they can exchange information. 

3) radial-chain polysemy, for example, advances: 1. An 

increase of price or value; 2. Opening approaches made to 
secure acquaintance, favor, or an agreement; overtures: a) the 

furnishing of funds or goods on credit; b) the funds or goods so 

furnished; a loan; c) payment of money before due; d) the 

money so paid; 3. Preparation, especially publicity, done prior 

to the appearance of a public figure or the staging of a public 

event. 

Chain polysemy is quite clearly reflected in the explana-

tion dictionaries in the form of a linearly numbered sequence of 

meanings: 1; 2; 3… However, the use of this method of 

ering meanings for radial and, especially, radial-chain ambigui-

guity leads to distortion of the hierarchical semantic structure of 
the corresponding words. Therefore, to describe such words, 

the following numbering is proposed: 1, 1.1, 1.2 or 1. a); b); 2. 

a); b) or 1. a.; b.;. 

The meanings of polysemous words are formed by the so-

called conceptual spheres, i.e. semantic fields, the components 

of which are connected by some common basis. There are two 

types of semantic fields: 

1) subject or denotation fields, in which the terms are 

combined in relation to one subject area; 

2) conceptual or significant fields, in which terms are 

combined in relation to one area of concepts or ideas4 

In the subject fields, words are organized mainly on the 

principle of space and on the principle of the ratio of things: 

function (purpose) and its arguments (manufacturer, agent, tool, 

result); a part and a whole. In conceptual fields, mainly on the 

principle of time and on the principle of correlation of concepts: 

subordination, antonymy etc. These relationships between 

cts and concepts underlie the formation of new meanings and 

polysemy in particular. 

There are three types of relations between the meanings of 

a polysemantic word: intersection, inclusion, and semantic 

homonymy. However, the relations of intersection and inclusi-
usion unite them in one semantic field, and semantic 

nymy divides them into different fields. Therefore, for the study 

of a polysemous word as a field semantic structure, the first two 

types of relations: inclusion and intersection are of paramount 

importance. 

The relations of inclusion between LSV (lexical-semantic 

variants) base on their consistent derivation. The center and 

starting point of the derivation chain is always the main mean-

ing. At the heart of the intersection of LSV is their parallel de-

derivation. However, the relations of inclusion and intersection 

between meanings are most often presented in the semantic 
structure of polysemous words at the same time. Both at inclu-

inclusion, and at intersection of the meanings of a polysemous 

word the basic meaning is always in the center of a semantic or 

an associative field formed by them. All other LSV are directly 

or indirectly subordinated to it. Thus, the polysemy of a word is 

largely determined by its basic meaning. The essence of direct 

nominative meaning is to directly compare the linguistic sign 

with the non-linguistic object, the direct name of which it is. 

The main meaning of the word does not require context. It us-

usually first comes to mind when a person hears a word. The 

direct nominative meaning is paradigmatically fixed, and synta-

syntagmatically free. 

In addition to the main direct nominative meaning, there is 
also a derivative nominative meaning and an expressive-

stylistic meaning. The classification is based on the research of 

V.V. Vinogradov, V.G. Gak, E.M. Mednikova, D.M. Shmelev. 

The derivative meaning of the term developed from the 

main one by transferring it to new classes of designations. For 

example: the polysemantic term embassy has several lexical-

semantic variants. Here are two derived meanings: 1. A group 

of officials who represent their government in a foreign count-

country; 2. The official building used by these officials. The 

basis of semantic transference is metonymic transposition: su-

subject place. 

Expressive-stylistic or figurative meaning is formed in 
those cases when the main meaning is transferred to a class of 

designates, quite different from the original, but still similar (in 

other cases, there is a split into homonyms). Thus, one of the 

LSV of the term contract is “an assignment to murder someone 

for pay”, which is motivated by the sememe “drawing together, 

making a bargain”. This semantic transference is based on a 

metaphorical transposition of external similarity. 

It should be noted that the openness of the word system is 

stipulated by the possibility of new meanings on the basis of 

previous ones, through the use of metonymic, metaphorical, 

functional transfers and other types of semantic change5. 
Characteristic types of relations between LSV correspond 

to the logical relations of concepts, such as: 1) subordination, 

on the basis of which specialization and generalization develop; 

2) “off-location”, which underlies the shift of lexical meaning; 

3) the relationship of opposites that lead to the phenomena of 

enantiosemia; 4) intersection, which generates metaphor and 

metonymy6. 

The results of the analysis of the terminological system of 

international relations and the above examples show that the 

characteristic features of the emergence of new meanings in 

this terminology are the logical relations of subordination 
(hyponymy) and intersection (metaphors and metonymy). Me-

Metonymy (77%), hyponymy (14%) and, in some cases, me-

metaphor (9%) are the basis for the emergence of ambiguous 

terms in this term system. 

Typical types of metonymic transfer in the terminology of 

international relations are: from the action on the subject 

(subject, object, phenomenon) – 43%; from the action in its 

place – 26%; from the effect on the result – 31%. For example: 

bankruptcy: 1. The act or process of becoming bankrupt; 2. The 

state of being actually or legally bankrupt (action – phenome-

non); fund: 1. To provide money for an activity, organization, 
event; 2. An organization established to administer and manage 

a sum of money (action – place). 

Metaphor is based on the use of words or expressions in a 

figurative sense by similarity, analogy. A metaphorical hypon-

hyponymic connection is a connection by similarity based on 

the commonality of features. An example of such links between 

the term LSV is the polysemantic term subsidy: 1. Monetary 

4 Stepanov Yu.S. “Semantika” [Semantics], Lingwisticheskii entsyklopedicheskii slovar [Linguistic encyclopedic dictionary], Moscow: 

Sovetskaia Entsyklopediia, 1990, P. 438–439 [in Russian]. 
5 Ohui O.D. “Tekst, leksyko-semantychna hrupa, polisemichne slovo, semantychni tendentsii ta sproba yikh rekonstruktsii [Text, lexical 

and semantic group, polysemantic word, semantic tendencies and attempt of their reconstruction], Naukovyi visnyk Chernivetskoho univ-

universytetu. Series: Hermanska filolohiia [Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Series. German philology], Chernivtsi, vol. I, 

1996, P. 26 [in Ukrainian]. 
6 Gak V.G. “K tipologii lingwisticheskikh nominatsyi” [On typology of linguistic nominations] Yazykovaia nominatsyia: Obshchiie vo-

prosy [Language nomination. General questions], Мoscow: Nauka, 1977, Р. 230–293 [in Russian]. 
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assistance granted by a government to a person or group in 

support of an enterprise regarded as being in the public interest; 

2. Financial assistance given by one person or government to 

another. 

Polysemy in the terminology of international relations can 
be grammatical and terminological. The latter is defined as the 

term designation of a number of concepts in the conceptual 

field of a narrowly special field of knowledge or activity; 

despite the fact that the meanings of the multivalentterm have 

the same special semes. For example: customs 1. Duties or 

taxes imposed by a government on imported and, occasionally, 

exported goods; 2. The government agency in charge of collect-

ing these duties or any of its offices. In the meanings of this 

terminological unit there are the following doublets of common 

semes: duties (LSV 1 and LSV 2), government (LSV 1 and 

LSV 2). 
These terminological units are an example of associative-

conceptual polysemy. Examining the terminological system of 

international relations, we came to the conclusion that it is 

associative-conceptual and associative polysemy that is a 

characteristic feature of this terminology. Associative polysemy 

is determined by the commonality of the method of interpr-

ion of the meanings and the components of the meanings 

themselves. An example of associative polysemy may be the 

terminological units of parity: 1. Equality; 2. Resemblance, 

similarity. 

It should be noted that polysemy can also be denotative, 
significant and denotative-significant. 

Denotative polysemy is characterized by two or more 

denotations that have a single signification, perform the same 

function and have the same name, in other words, denotative 

polysemy has the following scheme: 2 denotations - 1 signifi-

cation - 1 terminoform. For example: embargo: 1. A governm-

ent order prohibiting the movement of merchant ships into or 

out of its ports; 2. A prohibition by a government on certain or 

all trade with a foreign nation. 

Significant polysemy is defined by the following scheme: 

0 denotation – 2 significant – 1 terminoform. For example: 
holding has 2 LSV 1. Land especially a farm, rented from 

another; 2. Property owned especially stocks or bonds. These 

meanings were formed through the specialization of the 

motivating meaning of the common lexical unit hold: to take 

and keep with the hands or arms, or by other means. 

Denotative-significant polysemy can be represented by 

the following scheme: 2 denotations – 2 significant – 1 

terminoform. It arises as a result of the metonymic transfer 

“action – result of action – object of action – property” of the 

motivating seme or through metonymic transposition “subject 

of action – action”: currency: 1. Money in any form when in 
actual use as a medium of exchange ; 2. Transmission from 

person to person as a medium of exchange; circulation. 

A study of the international relations terminology shows 

that the most common type of polysemy in this terminology is 

denotative-significant (67%), more seldom – significant (29%) 

and the least common denotative (4%). 

The above types of formation of polysemantic terms 

confirm the fact that the content of a linguistic sign develops 

faster and more actively than its form, which, to some extent, is 

conservative, which leads to the use of the old form, the old 

sign for a new concept leading to hereinafter polysemantic 
terms. 

 
Куделько Зоя. Полісемантичний термін як лексична та 

семантична особливість терміносистеми міжнародних відно-

син. Мета дослідження. Дана наукова розвідка має на меті висві-

тлити полісемантичні відносини у терміносистемі міжнародних 

відносин, проаналізувати багатозначність терміна як природний 

вияв властивої лексичній системі мови тенденції до полісемії. 

Основним методом дослідження є аналітико-описовий, також 

використані контрастивний та статистичні методи. Наукова но-

визна роботи полягає в тому, що комплексно, синтагматично та 

парадигматично досліджується терміносистема міжнародних 

відносин, показано взаємозв’язок появи полісемантичних термінів 

у даній фаховій субмові з сучасними тенденціями розвитку між-

народних відносин. У процесі аналізу термінології міжнародних 

відносин виявлено два типи полісемії: внутрішню та зовнішню. 

При порівнянні полісемії в термінах-словах і в термінологічних 

сполученнях виявлено повну перевагу однослівних термінів. Про-

ведений аналіз дає змогу говорити про “обернено пропорційну 

залежність між довжиною термінологічного словосполучення і 

полісемією. Полісемантичні лексичні одиниці термінології міжна-

родних відносин розрізняються на підставі своєї словотворчої 

структури: кореневі слова та словотворчі похідні. Під час дослі-

дження встановлено, що серед багатозначних похідних термінів 

переважну більшість складають суфіксальні утворення. Було виді-

лено і вивчено три типи багатозначності: радіальна полісемія, 

ланцюгова полісемія та радіально-ланцюгова полісемія. Значення 

багатозначних слів утворюють семантичні поля, компоненти яких 

пов’язані якоюсь загальною основою. Вирізняють два види семан-

тичних полів: предметні або денотатні поля та понятійні чи сигні-

фікативні поля. Між значеннями полісемантичного слова допус-

тимі три типи відношень: перетин, включення і семантична омо-

німія. Результати аналізу терміносистеми міжнародних відносин 

свідчать, що характерними рисами виникнення нових значень у 

даній термінології є логічні відношення підпорядкування 

(гіпонімії) та перехрещування (метафори та метонімії). Переважно 

в основі виникнення багатозначних термінів цієї терміносистеми 

лежить метонімія. Полісемія в терміносистемі міжнародних від-

носин може бути граматичною і термінологічною. Полісемія та-

кож поділяється на денотативну, сигніфікативну та денотативно-

сигніфікативну. Дослідження терміносистеми міжнародних відно-

син свідчить, що найпоширенішим видом полісемії в даній термі-

носистемі є денотативно-сигніфікативна. Висновки. Отже, в ре-

зультаті проведеного нами аналізу терміносистеми міжнародних 

відносин ми дослідили, що: полісемантичні терміни в терміносис-

темі міжнародних відносин складають приблизно 3% від усього 

дослідженого корпусу ТО; для даної терміносистеми характерні 

такі види багатозначності: радіальна, ланцюгова, радіально-

ланцюгова; денотативна, сигніфікативна та денотативно-

сигніфікативна; між ЛСВ терміна проаналізованої термінології 

найхарактернішими є метонімічні зв’язки; за словотворчою струк-

турою полісемантичні терміни міжнародних відносин поділяють-

ся на: прості (кореневі), похідні й складні. 

Ключові слова: термінологія міжнародних відносин, полі-

семія, полісемантичний термін, внутрішня полісемія, зовнішня 

полісемія, радіальна полісемія, ланцюгова полісемія, радіально-

ланцюгова полісемія. 
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Антоний Мойсей, Наталия Скрыцкая. Лексическое значение глаголов для обозначения проявления споров 

в английском и украинском языках: методологический аспект. Актуальность исследования вытекает из разновид-

ностей споров, которые бывают как общественного характера (межгосударственные, политические, межгрупповые), так 

и личностные и необходимости их классификации в соответствие видов, форм, интересов и исследование на лексичес-

ком уровне. Научная новизна исследования: споры представляют собой неотъемную часть человеческой жизни, охва-

тывающих практически все сферы ее жизнедеятельности. Их результатом могут быть разрыв отношений, дестабилиза-

ция в обществе, недоразумение и т. п. Поэтому изучение природы споров всегда привлекало внимание ученых и было 

важным предметом философских исследований. Научные методы: описательный, компонентный, исторический, анали-

тический, метод философского анализа. Цель статьи заключается в особенностях изучения лексического значения гла-

голов для обозначения проявления споров в английском и украинском языках. Выводы. Изучение лексической природы 

споров должно происходить последовательно с учетом специфики общества, национальностей, которые в нем прожива-

ют, интересов крупных и малых общественных групп, личностных споров (конфликтов), которые являют собой необхо-

димую составляющую конфликтологии. 

Ключевые слова: спор, конфликт, разновидности споров, лексическое значение слова, дебаты, диспут, дискуссия, 

полемика, дискурс. 

Introduction. Disputes are an integral part of human life, 

human relationships that cover almost all areas of life. Their 

results can be the end of relations, destabilization, escalation of 

disputes, and so on. Not surprisingly, conflict has always 

attracted the attention of researchers and has been an important 
object of scientific and philosophical research. No significant 

conflict in the history of mankind has gone unnoticed: clashes, 

disputes and wars have been carefully described and analyzed 

by sages and philosophers of Ancient China and Ancient 

Greece (Aristotle, Heraclitus, Herodotus, Democritus, 

Epicurus, Confucius, Plato), Humanists, T. Moore, F. Rabelais, 

E. Rotterdam), the English Democrats and the French educators 

(Voltaire, D. Diderot, S.-L. Montesquieu, J. Priestley,  

J.-J. Rousseau), philosophers and historiansof XIXth century 

(G.V Hegel, C. R. Darwin, G. Spencer), sociologists of the 

XXth century (K. Y. Boulding, B. E. Giddens,  
R. G. Darendorf, G. Simmel, L. A. Kozer, R. E. Park) and 

modern representatives of various sciences (A. Ya. Antsupov,  

E. M. Babosov, A.I. Berlach, L. M. Gerasinand others. 

Renaissance humanists (F. Bacon, T. Moore,  

F. Rabelais, and E. Rotterdam) also expressed their negative 

attitude to the conflict, calling for peace and harmony. Thus, 

Francis Bacon asserted that “revolts arise against the 

background of religious innovations, taxes, changes in laws, 

oppression of the poor, exaltation of the unworthy. However, 

there are remedies for resolving each conflict, one of which is 

to eliminate the causes of material nature – poverty, hunger”1. 

With the advent of the New Age, that characterized by 

differences in people’s views, namely pessimism, noted  

T. Hobbes, who in his work “Leviathan” argued that “the state 
of war of all against all”2 is inherent in human nature and is due 

to its desire for power, success, wealth, desire to rule the world, 

etc. 

XIX century wasmarked by an important breakthrough in 

the study and understanding of the essence of the conflict. It 

was a period in which conflicts, beginning with G.V Hegel, 

were studied as inevitable phenomena of reality, resulting in the 

emergence of new theories of approaches to the assessment of 

wars and social conflicts in his works. 

The works of L. Gumplovych became an invaluable 

contribution to the development of new approaches to the 
theoretical analysis of the conflict. In his opinion, sources of 

conflict should be sought not only in human nature, but also in 

social phenomena of different types of cultures. 

The end of the XIXth– beginning of the XXth 

centurywasmarked by the interest of sociology in the problems 

of conflict (G. Simmel, R. E. Park, A.V. Small, L.F. Ward, 

etc.), which interpreted it as “the most important source of 

change, being a significant part ofsocial processes and life of 

society”3. 

1 Bacon F.Esse [Essays: in 2 volumes], Moscow: Thought, 1972, P. 125 [in Russian].  
2 Hobbes T. Leviafan [Leviathan],trans. From English by A. Dmitreev, Kyiv, 2000, P. 189 [in Russian]. 
3 Grishyna N. Psyhologiia conflicta [Psychology of Conflict], Peter, 2008, P. 95–96 [in Russian].  

mailto:fedorkiv017@gmail.com
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Since the 50s of XXth century a new stage in the study of 

conflict has began, at which its theoretical basis was 

supplemented by practical research methods: statistical 

samples, questionnaires, comparative-historical generali- 

zations, experiments, role-plays, etc. (K. Yu. Boulding,  
B. E. Giddens, R. G. Darendorf, M. Deutsch, L. A. Kozer,  

I. D. Scott, R. E. Fisher, and others). According to Western 

European scholars L. A Kozer and R. G Darendorf, the conflict 

should be understood as the struggle for spiritual and material 

values, improving the status, power, resources, the purpose of 

which is to neutralize rivals. A.Ya. Antsupov and A. I. Shipilov 

argue that social conflicts perform destructive and constructive 

functions. 

In sociopsychological works on the issue of conflict  

N.V. Grishyna considers it as a complex phenomenon: 

“conflict is the most importanttheoretical construct in the 
psychoanalytic concept, the key to understanding the mental 

life of man”4. 

According to G. V. Lozhkin and N. I. Poviakel, conflict is 

a phenomenon characterized by a clash of different forces, it is 

– values, interests, views, goals, positions of individuals – 

opposition parties. They believe that conflict is“an extremely 

multifaceted phenomenon, both positive and negative, 

developing and destructive, and re-developing, which reflects 

in all its diversity the true dialectic of life”5. 

The interest of scientists of different scientific disciplines 

in the problem of conflict, its forms and means of manifestation 
contributed to the emergence in the second half of the twentieth 

century as a separate interdisciplinary field of humanities –

conflictology, which integrates and develops the experience of 

scientific understanding of the conflict that has accumulated 

over many centuries. Theoretical and practical analysis of 

scientific works on conflict studies has shown that in recent 

years interest in the study of conflicts and, consequently, 

conflict actions has increased significantly, as in many parts of 

the globe there has been a sharp increase in socio-political 

shocks, moral and mental transformations and socio-economic 

crises. A number of works of scientists are devoted to these 
phenomena and their specificity (A.Y. Antsupov,  

A.I. Shipilov, 2004; A.I. Berlach, V.V. Kondryukova, 2007; 

N.F Vyshniakova, 2000; I.E Vorozheykin, L.M. Gerasina,  

M.P Trebin, V.D Vodnik, 2012; A.V. Dmitriev, 2000;  

L.M. Emelyanenko, V. M. Petyukh, L.V. Torgova,  

A.M Grinenko, 2003 and etc. 

The purpose of the article is to study the lexical meaning 

of verbs to denote the manifestation of controversy in English 

and Ukrainian.The 11-volume Dictionary of the Ukrainian 

Language (hereinafter –DUL) and the Great Explanatory 

Dictionary of the Modern Ukrainian Language define the verb 
to conflict as to come into conflict with someone. Dictionaries 

of modern English distinguish in the definitions of conflict 

actions their individual aspects and their inherent 

characteristics: to conflict – to contend in warfare; to show 

antagonism or irreconcilability: fail to be in agreement or 

accord; to disagree actively; BE OPPOSITE 1. If beliefs, needs, 

or facts, etc. conflict are very different and cannot easily exist 

together or both be true; FIGHT 2. To fight or disagree 

actively; if different ideas or opinions conflict, they cannot all 

be right or cannot all happen. 

The Collins English Dictionary characterizes conflict as: 

1. To come into opposition; clash. 2. To fight. The Great 

Oxford Dictionary (hereinafter –GOD) in 20 volumes most 

fully conveys the semantics of the studied verb: 1. To fight, 

contend, do battle; b. of the strife of natural forces; 2. To 
contend, strive, struggle with; 3. Of interests, opinions, 

statements, feelings, etc.: To come into collision, to clash; to be 

at variance, be incompatible; 4. To engage in battle, to assault; 

5. To buffet with adversity6. Here attention is paid not only to 

conflicting actions as the interaction of two forces aimed at 

harming or eliminating the opposite side by physical methods: 

to fight, to contend, to strive, but also as the transfer of a 

psychological state, its auxiliary components: the struggle 

within individual; characteristics of opposing forces (interests, 

opinions, feelings, etc.). 

The Cassell’s Concise Dictionary defines conflict as: 1. to 
come into collision, to clash; 2. to strive or struggle; 3. to differ, 

to disagree; 4. to be incompatible. 

Longman Dictionary of English Language and Culture 

distinguishes in it – to conflict (with) to be in opposition; 

disagree. Thus, to conflict is understood as the interaction of 

two forces, the direction of action to cause harm or eliminate 

the opposite side by physical means, which quite accurately 

conveys its closest etymological meaning – knock, hit each 

otherone; disagree (about views); interfere with each other, 

adding to it an additional component – to fight, fight; to fight, to 

fight; to fight with...; quarrel with…. 
The system-structural organization of the Ukrainian and 

English languages is best represented by explanatory 

dictionaries, which are the objects of linguistic research, while 

acting as their necessary tool and material. The compiler of the 

dictionary must be theoretically knowledgeable and competent 

in various fields of science, especially in grammar, lexicology, 

stylistics, semasiology, etc. and have a well-developed sense of 

language. 

Thus, the dictionary is not only a reference book, but first 

of all an element of reflection of national-linguistic culture, 

because the word itself enriches the emotional world of a 
person, develops figurative memory, imagination, aesthetic 

tastes, mental abilities, intellect, artistic thinking, improves oral 

and written culture speech. In our understanding, this is an 

explanatory dictionary, because it helps to analyze lexical items 

by linguistic means. Researcher L.V. Scherba, studying the 

systemic properties of language units and their interpretation in 

various vocabulary, found that the words of each language form 

a system and the change of their meanings is understandable 

only within such a system. Lexicographic practice directed 

scholars to study the lexical meaning of a particular language 

unit not as an isolated but as an organic element of the language 
system. 

Hence – the word as a symbolic unit of language 

combines the form of expression and content. The form of a 

word is a multifaceted phenomenon, and only thanks to this 

versatility can the lexical meaning be expressed in all its 

fullness. The relationship between form and content in modern 

linguistics is most specifically represented by dictionaries: “the 

more complete the dictionary, the more detailed this 

relationship is described”7. In order to comprehensively study 

the language units to denote conflicting actions, we use 

4 Ibidem, P. 74. 
5 Piren M. I.Conglictologiia: posobie [Conflictology: a textbook], Kyiv, 2003, P. 218 [in Russian]. 
6 Oxford English Dicyionary: in 20 volumes: ed. by John Simpson and Edmund Weiner, Canada: Oxford University Press, 1989, P. 250 [in 

English]. 
7 Prysyazhniuk O. M. Leksycologiia i semiologiia v ukrainskii movi [Lexicology and Semasiology of the Ukrainian Language], Kyiv, 

2005, P. 118 [in Ukrainian]. 
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lexicographic sources of Ukrainian and English, 

namely:explanatory, translated Ukrainian-English and English-

Ukrainian, etymological, phraseological, synonymous, 

antonymous dictionaries. Collection and classification of words 

to denote conflict actions was carried out by continuous 
analysis of explanatory dictionaries of Ukrainian (DUL in 11 

volumes) and English (GOD in 20 volumes) languages. 

The first large explanatory dictionary in history, which 

showed the state of the Ukrainian literary language from I. 

Kotlyarevsky (1970) to the end of the 70s of the twentieth 

century became the “Dictionary of the Ukrainian language” in 

11 volumes. The vocabulary of written texts and folklore 

records, which reflects the facts of the Ukrainian language in 

antiquity, is also involved here. DUL is an unsurpassed guide to 

the meaning, history and pronunciation of the past and present, 

containing 134,058 words. 
The 20-volume Great Oxford Dictionary contains more 

than 600,000 words from around the English-speaking world, 

where each word definition is a chronologically organized 

group of citations that tracks the use of words and shows the 

contexts in which they can be used. Quotes consist of a huge 

variety of literary, scientific, technical and popular sources. 

Thus, the study of the semantics of lexical units of the 

Ukrainian and English language systems involves the use of the 

most authoritative databases of languages – explanatory 

dictionaries, which are a reliable source of language fixation 

and its features. 
Modern life is filled with conflict actions of various kinds, 

dangers of both natural, natural, domestic, and political and 

social nature. A person is in a state of conflict almost all the 

time, but not everyone realizes this and wants to accept it. At 

any moment, someone can encroach on power, money, family, 

health, honor and dignity, presenting himself in a favorable 

light and defaming another. Therefore, everyone should be 

guided by his mind and only a strong spirit and wise man will 

be able to live calmly and happily. For a constructive 

solutionconflict must clearly understand its essence, features 

and functions provided by typology, in the selection of the most 
important types of conflict, the establishment of their 

identification based on the selection of similar and distinctive 

features. The typology of the conflict is extremely diverse. 

There are a number of classifications of human conflicts (social 

and intrapersonal), as well as zooconflicts. The first includes 

interpersonal conflicts, between the individual and the group, 

between small, medium, large social groups, interstate, and the 

second – between “want” and “want”, between “want” and 

“can not”, between “want” and “need”, Between“I can” and“I 

can not”, between“should” and“should”, between“should” 

and“can not”8. 
The essence of interpersonal conflict is to express the deep 

negative experiences of man, caused by his conflicting desires 

for the realities of objective reality. The type, scale and 

intensity of such conflicts are largely determined by the culture 

of the country in which the person lives. If the culture is 

developed, stable and connected with traditions, the need for 

choice decreases, and accordingly, the range of possible 

individual conflicts narrows. Interpersonal conflict is “a 

struggle between individuals in the process of their social and 

psychological interaction”9. This type is considered the most 

common, because any conflicting actions are ultimately 
reduced to interpersonal. Conflict between an individual and a 

group is manifested in a conflict of interests and relationships in 

a group, where there is usually a formal or informal (secret) 

leader. Intergroup conflict arises when conflicts of views, 

views, opinions, interests of different social groups. The sphere 

of manifestation of conflicts, and hence conflict actions, is 

extremely diverse: politics, economics, social relations, life, 
spheres of activity, views and beliefs of people. According to 

the sphere of manifestation, the following are distinguished: 

political conflicts – clashes over the distribution of power, 

forms of struggle for power; economic – differences that occur 

with the involvement of economic interests of certain 

individuals or groups and social – differences and 

misunderstandings in the system of human relationsor groups. 

At the present stage, the social and labor conflict is gaining 

momentum, which usually takes the form of riots, riots, 

protests, uprisings or 38 demonstrations by various segments of 

the population. According to the direction of influence and 
distribution of powers there are: vertical – the amount of power 

decreases vertically from top to bottom (head – subordinate); 

horizontal – between peers (organizations, supervisors, 

colleagues); mixed conflicts involving representatives of 

various hierarchical levels (colleagues and superiors). By the 

nature of the object of conflict action: realistic, where conflict is 

a tool for obtaining results; unrealistic, which do not aim to 

obtain any result, they arise as an outbreak of aggression, 

characterized by transience, as a sharp release of negative 

emotions leads to their rapid attenuation. By the degree of 

expressiveness: open conflicts, characterized by a clear 
contradiction of communicators (arguments, quarrels, etc.); 

hidden, in which there are no external indicators of aggression 

between the conflicting parties, but the use of indirect means of 

influence is involved. Depending on the violated needs, 

conflicts are divided into: material, status-role, spiritual. 

According to time parameters, conflicting actions are: short-

term, short-term and long-term. They can last from a few 

seconds, minutes, hours to decades – open or closed wars of a 

national nature. According to the spheres of human life, there 

are domestic, family, labor, military, educational and 

pedagogical conflicts. According to the criterion of 
effectiveness, constructive (positive) and destructive (negative) 

conflicts are distinguished. The negative functions of the 

conflict include: deterioration of relations between the 

conflicting parties; involving a large number of people in the 

conflict; dismissal of some employees in order to resolve the 

conflict; inappropriate behavior and misunderstanding of each 

other; the idea of opponents as enemies; desire to win, not to 

solve problems and misunderstandings, etc. The positive 

functions of conflict include: moving forward to development 

and certainchanges, innovations and improvements, obtaining 

information, the possibility of forming groups, organizations, 
uniting like-minded people, reducing the syndrome of 

obedience, hardening 39 people to resilience in conflict 

situations, etc. 

M. I. Piren gives an interesting classification, considering 

conflicts depending on: the method of resolution (violent, 

nonviolent); needs, interests, views; nature of origin (political, 

social, economic); directions of action (vertical, horizontal); 

degree of manifestation (open, hidden); number of participants 

(intrapersonal, interpersonal, intergroup). 

N.V. Grishyna proposed a typology of conflicts based on 

the relationships of people in real work teams, where the main 
focus is on internal conflicts of an unconscious nature.  

N. V. Grishyna, L. V. Dolynska, L. P. Matyash-Zayats 

8 Formalni osnovy semantychnoi clasyficatsii slovnyka [Formalized Bases of Semantic Classiication of Vocabulary], N. Klimenko,  

M. Peshchak, I. Savchenko, Kyiv: Scientific mind, 1982, P. 216 [in Ukrainian]. 
9 Prysyazhniuk O. M. Leksycologiia i semiologiia v ukrainskii movi…, op. cit., P. 91 [in Ukrainian]. 
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distinguish four types of conflicts: intrapersonal (personal), 

interpersonal, intergroup and intragroup. In addition to the basic 

classifications of conflicts, there are a number of others that 

presentthe diversity. Thus, conflicts are divided according to 

the severity of contradictions, which arise depending on the 
emotionality of man (emotionless, moderate, with high tension) 

and can manifest itself in dissatisfaction, misunderstanding, 

disagreement, opposition, discord, antipathy; on the basis of 

problem-activity (managerial, pedagogical, production, 

economic, political, creative, etc.); as people are involved in the 

conflict (dyadic (paired); portional (with a small number of 

participants: interpersonal, intergroup); intercorporate; 

interstate; interparty, etc.); by service-communicative 

orientation of interactions (vertical – between different 

hierarchical levels; horizontal – between employees by equal 

position); by functionality (constructive; destructive; regular, 
avoidance of which is impossible; necessary; forced; 

functionally unjustified); by motive (personal; group; program 

(close, remote); open – hidden); by dynamics (spontaneous; 

planned; provoked; initiative); by stage: onstage of existence 

and development (short-term; long; prolonged); at the stage of 

elimination (controlled; poorly controlled; uncontrolled); at the 

stage of extinction (those that spontaneously cease; those that 

cease under the influence of means found by the parties to the 

conflict; those that are 40 resolved only with the intervention of 

external forces); by tactics (justified; unjustified)10. 

Varieties of controversy are debate and controversy. A 
discussion is a public discussion of a certain problem during 

conversations, conferences, in the press, in classes, and so on. 

The discussion seems to encourage learningsomething new, 

involves reaching a certain agreement of the participants on the 

topic under discussion. In the discussion, opponents seek truth, 

compromise, consensus, agreement. The discussion is always 

conducted according to certain rules and with the consent of its 

participants. The means and methods of discussion must be 

correct and acceptable to all participants in the process. 

Controversy is the clash of different views when 

discussing scientific, political, literary or other issues. 
Controversy involves comparing arguments and 

counterarguments. The main thing in the controversy is the 

assertion of one's own truth, even against the generally 

accepted interests. In a controversy, participants are not obliged 

to follow the rules and logic; expressiveness is allowed. Each 

participant uses the techniques he deems necessary and does 

not take into account the views of other participants on the 

admissibility of their use. 

Thus, discussion and controversy differ in purpose, means 

and methods. 

In addition to discussion and controversy, the dispute is 
manifested in disputes. A dispute is a pre-arranged public 

debate. It can be scientific, political, literary, artistic, etc. 

Today, debate is used in the education system as one of the 

active forms of learning. As a rule, participants prepare for the 

dispute in advance. Disputes can take the form of video and 

teleconferences. In the process of dispute, its participants 

express different judgments, evaluate events, phenomena, 

express their own views. 

Thus, the controversy manifests itself in various forms of 

word variability, has a long history (originates from ancient 

philosophy) and is the subject of study of various disciplines – 
philosophy, sociology, psychology, linguistics, 

psycholinguistics, logic and more. Dispute helps to argue the 

opinion of participants (each participant in debates, discussions, 

etc.), use the expressive and pictorial possibilities of the word to 

improve speech efficiency, take into account the degree of use 

of words and their use in common or limited meaning. 

Argumentative activity is reduced to logical thinking – theses 

and antitheses, which contributes to the activation of mental 

activity of all participants in the debate. 

 
Мойсей Антоній, Скрицька Наталія. Актуальність 

дослідження випливає із різновидів суперечки, які бувають як 

суспільного характеру (міждержавні, політичні, міжгрупові), так і 

особистісні та необхідності їх класифікації відповідно до видів, 

форм, інтересів та дослідження на лексичному рівні. Наукова 

новизна дослідження: суперечки являють собою невіддільну 

частину людського життя, що охоплюють практично всі сфери її 

життєдіяльності. Їхніми результатами можуть бути розрив 

відносин, дестабілізація у суспільстві, непорозуміння тощо. А 

тому вивчення природи суперечки завжди привертало увагу 

вченихібуло важливим предметом наукових та філософських 

досліджень. У статті проаналізовані класифікація і типологія 

суперечок (конфліктів) як на суспільному, так і індивідуальному 

(особистісному) рівнях. Наукові методи: описовий, 

компонентний, історичний, аналітичний, метод філософського 

аналізу. Мета статті полягає в особливостях вивчення лексичного 

значення дієслів на позначення прояву суперечки в англійській та 

українській мовах. Висновки. Вивчення лексичної природи 

суперечки повинно відбуватися послідовно з урахуванням 

специфіки суспільства, національностей, які в ньому проживають, 

інтересів великих та малих суспільних груп, а також 

внутрішньоособистісних суперечок (конфліктів), що являють 

собою необхідну складову конфліктології. 

Ключові слова: суперечка, конфлікт, різновиди суперечки, 

лексичне значення слова, дебати, диспут, полеміка, дискурс  
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Галина Кутасевич, Наталія Якубовська, Марина Смірнова. Організація дистанційного вивчення французь-

кої мови як іноземної: до питання про інтеракцію. Метою наукової розвідки є висвітлити основні аспекти інтеракції у 

дистанційному вивченні французької мови у синхронній та асинхронній формах. Новизна дослідження полягає в тому, 

що вперше окреслено три види інтерактивної взаємодії при дистанційному вивченні французької мови: інтерактивна 

взаємодія між вчителем та учнями, інтерактивна взаємодія між учнями та інтерактивна взаємодія між учнями та навча-

льним матеріалом. У роботі використано метод критичного аналізу наукових джерел, метод наукового спостереження за 

навчальним процесом. Висновки. Ефективність дистанційного навчання залежить від ступеня інтерактивності, що є 

особливо важливим для вивчення французької мови як іноземної. Інтерактивна взаємодія у синхронній та асинхронний 

формах навчання забезпечується використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Раціональне поєд-

нання таких технологій з вже існуючими методами викладання може стати запорукою ефективного формування у студе-

нтів іншомовної франкомовної компетенції. 

Ключові слова: інтеракція, дистанційне навчання, синхронна форма навчання, асинхронна форма навчання. 

Problématique et cadre théorique. Les recherches dans 

le domaine de l’enseignement – l’apprentissage à distance ont 

permis d’améliorer de façon significative la compréhension de 

cette activité complexe. Un changement de paradigme 

s’impose là où d’un côté les nouvelles approches permettent 
de rapprocher le savoir de l’apprenant et permettent de surcroît 

d’affirmer la grande importance des interactions synchrones et 

asynchrones au sein d’un groupe d’apprenants. La question de 

l’interaction dans un cours à distance a été soulevée par de 

nombreux chercheurs (J. Anis, R. Blake, D. Christal, 

F. Demazière, T. Karsenti, R. Kern, V. Tudini, S. Sotillo, 

R. Boshier, M. Mohapi, G. Moulton, A. Qayyum, 

L. Sadownik, M. Wilson). 

Actualité de la recherche. La présente recherche 

s’inscrit dans le contexte actuel où le passage de 

l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance a mis 
les enseignants devant la nécessité d’adopter de nouvelles 

façons de travailler, sans aucune préparation et souvent sans 

plan de continuité or, les nouvelles approches de 

l’enseignement – l’apprentissage des langues ouvrent de 

nouvelles perspectives pédagogiques au quotidien.  

Objectif. Cette étude se propose de faire réfléchir à la 

place de l’interaction dans un cours de français langue 

étrangère à distance. Nous démontrerons que la formation à 

distance peut apporter une valeur ajoutée à l’enseignement et 

l’apprentissage du français langue étrangère tout en favorisant 

un haut niveau d’inteactivité en mode synchrone et 

asynchrone. 

Dans le cadre de notre recherche nous avons appliqué les 

approches méthodologiques suivantes : analyse critique des 

recherches dans le domaine concerné, étude et synthèse des 
pratiques et techniques pédagogiques existantes, expériences 

de classe.  

Résultats et discussions. Les dernières années la 

formation à distance gagne du terrain dans plusieurs régions 

du monde et les établissements d’enseignement vont dans le 

sens du développement des stratégies nouvelles et adaptées 

pour proposer des formations entièrement ou partiellement à 

distance tout en intégrant de nouvelles technologies. Pourtant, 

nous constatons qu’il n’existe pas d’accord général quant à la 

définition des termes décrivant les cours à distance. On 

retrouve habituellement trois grands types de définition, selon 
qu’elles s’appuient sur la séparation physique du professeur et 

de l’apprenant (B. Holmberg, D. Keegan, D. Shale), sur la 

séparation dans le temps de l’activité de l’enseignement et du 

processus d’apprentissage (G. Ghersi, L. Sauvé, M. Moore) ou 

sur les technologies utilisées (F. Saba, D. Twitchwell).  

A ce propos1 A.-J. Deshênes, M. Maltais soulignent, 

qu’en formation à distance, plusieurs types de distance 

s’installent entre l’enseignant et l’apprenant et entre 

l’apprenant et l’apprenant et qu’un cours à distance cherchera 

à les réduire : la distance spatiale2 qui renvoie au fait qu’une 

1 Deshênes André-Jacques, Martin Maltais. Formation à distance et accessibilité Distance Learning and Accessibility, Québec, Télé-

université,  2006, P. 170 in French. 
2 Ibidem, P. 47.  
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personne ne peut pas se déplacer lorsqu’elle désire poursuivre 

une formation; la distance temporelle3 qui renvoie à deux types 

de conditions. La première s’appuie sur la distinction que l’on 

fait habituellement entre l’enseignement et l’apprentissage, le 

premier se réalisant dans un temps (et un lieu) différent du 
second. La deuxième renvoie au fait que la formation à distance 

se caractérise par la liberté de l’étudiant de choisir le moment et 

le rythme de son apprentissage; la distance technologique4 qui 

est reliée à l’utilisation des moyens de communication que l’on 

privilégie pour rendre disponible une formation et 

particulièrement pour soutenir la stratégie d’encadrement mise 

en place; la distance psychosociale5 qui renvoie aux différentes 

caractéristiques des groupes et des individus visés par la 

formation à distance; la distance économique6 qui est 

relativement facile à imaginer : plus une formation est 

onéreuse, soit pour les frais de scolarité, soit pour acquérir les 
technologies de pointe, moins elle devient accessible à une 

bonne partie de la population; la distance pédagogique7 qu’on 

définit par les difficultés rencontrées par plusieurs apprenants 

forcés d’adopter des pratiques d’apprentissage inadaptées à 

leurs compétences, à leurs besoins, à leur style d’apprentissage, 

à leurs caractéristiques ou à des choix pédagogiques qui ne 

favorisent vraiment pas un apprentissage en profondeur et 

significatif pour chacun.  

Dans son étude sur la formation à distance dans les 

université québécoises, le Conseil supérieur de l’éducation 

propose une définition inspirée de celle de l’OCDE qui permet 
d’inclure ces diverses modalités. “La formation à distance est 

une activité qui implique à un certain degré, une association de 

l’apprentissage dans l’espace ou le temps. Cela inclut la 

formation dispensée aux moyens des technologies, étant 

entendu que ces dernières peuvent aussi être utilisées dans la 

formation en présentiel”8.  

Insistons néanmoins sur le fait qu’une formation à 

distance n’est pas nécessairement une formation en ligne. Étant 

donné que la formation à distance tire de plus en plus profit du 

potentiel offert par la technologie des réseaux, les deux notions 

en viennent souvent à être confondues. La formation à distance 
peut conjuguer deux modalités: synchrone et asynchrone. Les 

cours offerts en mode asynchrone permettent aux apprenants de 

réaliser les démarches d’apprentissage aux moments qui leur 

conviennent, que ce soit pour consulter les ressources 

d’apprentissage mises à leur disposition ou pour interagir avec 

l’enseignant et les autres apprenants9. Les cours offerts à 

distance en mode synchrone font référence à des cours ou des 

formations offerts à des moments déterminés. Ces cours 

utilisent des outils de communication synchrones comme la 

visioconférence.  

Pour certains cours et formations il sera important de 

conjuguer les deux modalités (synchrone et asynchrone) afin 

d’avancer dans une formation à distance réellement efficace. 

Déjà, en 1997, R. Boshier10 et son équipe mettent en évidence 

plusieurs éléments d’efficacité qui semblent aujourd’hui 

importants. D’après leurs conclusions, les cours à distance 
doivent être attrayants, accessibles et favoriser un haut niveau 

d’interactivité. La Télé-Éducation du Nouveau-Brunswick11, à 

l’instar de la recherche effectuée par  

R. Boshier et ses collègues, a réalisé des travaux qui mettent 

l’accent sur le fait que les interactions synchrones tout autant 

qu’asynchrones sont importantes dans les cours à distance. 

 Cette interdépendance de l’interaction et de l’efficacité 

s’inscrit parfaitement dans la tradition de l’enseignement des 

langues. Rappelons encore que M. Barktine insistait sur le 

caractère fondamental de l’interaction dans et l’apprentissage 

comme le fonctionnement de la langue. A l’instar de 
M. Bakhtine, C. Kramsh12 souligne que “tout apprentissage 

réalisé par un enseignant et un apprenant est une interaction 

entre deux personnes, ou personnalités à part entière, engagées 

ensemble dans un processus de découverte commune. 

Apprendre, ce n’est pas simplement acquérir une somme 

définie de connaissances et d’aptitudes, où jouer le jeu scolaire 

et en sortir gagnant, mais s’engager dans une interaction 

personnelle avec l’enseignant et les autres apprenants. Que 

l’apprenant le veuille ou non, qu’il en soit conscient ou non, son 

apprentissage dans la classe se fera toujours à travers cette 

interaction. Plutôt que de nier, mieux vaut donc analyser en 
quoi elle consiste”.   

Nous tenons à souligner dans cette recherche qu’il est 

possible et même souhaitable de susciter dans un cours à 

distance des interactions entre les élèves. De telles activités 

peuvent se faire en synchrone, tandis que d’autres sont même 

plus intéressantes à faire en mode asynchrone.  

Les interactions synchrones se feront dans un cours à 

distance en temps réel grâce au système visuel et auditif dit 

visioconférence. Rappelons pourtant que le risque de tomber 

dans le piège du schéma interactif enseignant – élève, ou du 

tout magistral est d’autant plus présent dans un cours en 
visioconférence. Les facteurs sont multiples et de différents 

ordres, à la fois liés à des contraintes techniques et des aspects 

humains. Dans l’article Zoom fatigue13 les experts se sont 

penchés sur la question de la difficulté des interactions en 

visioconférence. Dans nos échanges naturels, nous avons 

tendance à oublier que toute une dimension non verbale est en 

jeu, que le langage de notre corps participe activement à notre 

façon de communiquer. Cette dimension s’efface avec l’outil 

de visioconférence. Ainsi, il est impossible avec une caméra et 

un écran de regarder son (ses) interlocuteurs dans les yeux. Les 

expression du visage qui valident certaines intentions sont plus 

3 Ibidem, P. 53-54. 
4 Ibidem, P. 58. 
5 Ibidem, P. 71.  
6 Ibidem, P. 76. 
7 Ibidem, P. 80. 
8 Conseil supérieur de l’éducation. La formation à distance dans les universités québécoises: un potentiel à optimiser Dinstance Learning at 

Quebec Iniversities : a Potential to Optimize, Québec, 2015, P. 162 in French. 
9 Basque, J., Baillargeon, M. “La conception de cours à distance” Creating distance learning courses, Le Tableau, Pédagogie universitaire. 

Québec: Université du Québec, 2013, 2(1). URL: https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/la-conception-de-cours-distance [in French. 
10 Boshier R., Mohapi M., Moulton G., Qayyum A., Sadownik L., Wilson M. “Best and worst  dressed web courses: Strutting into the 21st  century 

in comfort and style. Distance Education”, An international Journal, 1997, Vol. 18, P. 36-49 [in English]. 
11 Télé-Education Nouveau-Brunswick. The Design, Developement and Delivery of Internet Based Training and Education, Télé-Education NB: 

Nouveau-Brunswick, 2000, P.128 [in English]. 
12 Kramsch C. Interaction et discours dans la classe de langue [Interaction and discourse in language classroom], Paris: Hatier, 1984, P.78 in French. 
13 Vergara I. “Zoom fatigue”: pourquoi les discussions en visioconférence sont si épuisantes Zoom Fatigue : why discussions through videoconfer-

ences are so exhausting ?, Figaro, 2020 in French. URL: https://www.lefigaro.fr.   

 

https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/la-conception-de-cours-distance
https://www.lefigaro.fr
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difficilement identifiables, surtout quand la multiplication des 

interlocuteurs dans un même écran réduit la taille de son visage 

à celle d’un timbre-poste. “Nos esprits sont ensemble mais nos 

corps sentent que nous ne le sommes pas…Vous ne pouvez pas 

vous détendre naturellement dans la conversation”, estime G. 
Petriglieri14. Se voir à l’écran pendant la discussion avec les 

autres contraint son esprit à se demander quelle posture adopter 

ou incite à se concentrer sur les expressions de son propre 

visage, perturbant là aussi le naturel de l’échange. Mais en 

même temps, les interactions visuelles en mode synchrone 

permettront la rétroaction sans ralentir le cours. Elles 

permettront également de s’assurer de la présence active des 

étudiants. Ex. : la consigne “Mettre le pouce en l’air” pour 

effectuer une activité de compréhension, etc.  

De fait, les outils de visioconférence peuvent apporter une 

certaine valeur ajoutée au cours de français à distance car 
nombre d’entre eux permettent  d’interagir très efficacement à 

distance. Arrêtons-nous d’abord sur le chat – un dispositif 

favorisant une interaction sous forme écrite, en temps réel, avec 

éventuellement un grand nombre d’apprenants, en simultanée. 

L’une des spécificités d’interactions sur le chat est la situation 

de co-présence temporelle, qui ne nécessite pas la présence 

spatiale15. Le chat contribue à l’émergence de nouvelles 

techniques pédagogiques favorisant la participation active des 

apprenants au travers de plusieurs activités : remue-méninges, 

réveil pédagogique, activités d’échauffements, activités de 

compréhension, activités ludiques, etc.  
Certaines plateformes de visioconférence mettent à 

dispositions des salles de petits groupes qui permettent de 

diviser une réunion en sessions distinctes. Les participants 

installés dans les salles dédiées aux petits groupes bénéficient 

des capacités audio, vidéo et partage d’écran complètes. Les 

apprenants peuvent ainsi se concentrer totalement sur la tâche 

qui leur est impartie, rien ne les distrait. Ce dispositif donne la 

possibilité de mener des activités collaboratives et 

coopératives : jeux de rôles, débats, recherche d’un accord, 

discussion d’un problème, etc.  

Les interactions asynchrones, quant à elles, sont 
envisageables dans le cadre de la formation  à distance grâce 

aux nouveaux outils qui viendront enrichir les cours de FLE. 

Citons par exemple H5P : Il s’agit d’une application libre et 

gratuite de développement de contenus interactifs, de vidéos 

entrecoupées de questions ou d’appels ludiques. Cet 

environnement permet donc de bénéficier, aux différents 

moments de la vidéo, de moments d’interaction. Les apprenants 

qui visionnent cette vidéo vont être amenés lors d’une pose 

pendant le visionnage à répondre aux questions non pas entre 

l’apprenant et l’enseignant mais entre l’apprenant et le 

dispositif d’apprentissage. Ajouter des éléments interactifs, 
comme des commentaires ou des questions, permet de briser le 

rythme d’une écoute qui risquerait d’être passive et d’amener 

l’apprenant à réfléchir à ce qu’il est en train de regarder.  

 Pour susciter des interactions entre les étudiants dans un 

cours asynchrone, le forum de discussion est un autre outil qui a 

fait ses preuves. Et pour pousser l’expérience plus loin, 

pourquoi ne pas essayer un forum de discussion vidéo? Flipgrid 

est un outil gratuit conçu pour ça : les étudiants enregistrent en 

vidéo leurs réponses à des questions ou leurs contributions à 

des discussions, et peuvent voir les réponses de leurs pairs et y 

réagir. Activités possibles : activités rapides pour réagir à un 
cours, question préalable à un cours, débat en parallèle du 

cours, sondage, brainstorming, compte-rendu, discussions,… 

Les réseaux sociaux quels qu’ils soient peuvent aussi 

contribuer fortement à favoriser les interactions entre les 

apprenants. Il est important de créer un canal de 

communication pendant et après le cours. Cette espace de 
discussion permet d’échanger des nouvelles, envoyer des 

photos, les commenter, résoudre un problème ensemble, 

suggérer des solutions, convaincre, donner un plan, donner son 

avis, exprimer ses goûts pour arriver à une décision commune 

En parlant de ces quelques outils et applications nous 

trouvons important de souligner que l’outil n’est pas la fin et 

qu’il ne suffit pas de greffer l’utilisation de l’outil informatique 

sur les pédagogies existantes et qu’il ne peut être question de 

reproduire le présentiel à distance. Il est préférable d’adapter 

l’enseignement aux nouvelles possibilités et avantages qui 

s’offrent et permettent de l’enrichir. L’intégration du numérique 
dans l’enseignement est très bien représentée dans le modèle de 

R. Puentedura16, enseignant à Harvard. Il décrit les différents 

paliers d’intégration des technologies dans une séance de classe 

selon plusieurs niveaux d’efficacité pédagogique. Son modèle 

SAMR est un modèle de référence en matière d’intégration du 

numérique dans l’éducation. Substitution – la technologie est 

utilisée pour effectuer la même tâche qu’avant. Augmentation – 

le numérique propose un outil plus efficace pur effectuer les 

tâches courantes. Modification – il s’agit de la première étape 

qui mène vers une transformation de la salle de classe. Les 

tâches scolaires ordinaires sont réalisées grâce à la technologie. 
Redéfinition – le numérique permet de nouvelles tâches qui 

étaient impossibles auparavant.   

En guise de conclusion soulignons que bien qu’il soit un 

peu plus difficile, mais il est possible de susciter des 

interactions dans nos cours à distance ; ajoutons qu’il est 

important de varier les activités, les applications et les 

modalités, faire évoluer les pratiques de classe pour ne pas 

reproduire le présentiel à distance. Il y a des types d’activités, 

des modalités qui sont plus efficaces à faire à distance  que ce 

soit en mode synchrone ou asynchrone. Les interactions en 

classe de FLE peuvent être plus variées et se dérouler entre 
l’enseignant et l’apprenant, entre l’apprenant et l’apprenant et 

entre l’apprenant et le dispositif d’apprentissage. La tâche 

d’apprentissage devient plus attrayante, plus stimulante, plus 

variée et la valeur pédagogique d’une tâche telle que perçue par 

un apprenant peut être accrue par la présence des technologies, 

suscitant un motivation et donc une efficacité accrues.  

 
Halyna Kutasevych, Nataliya Yakubovska, Maryna 

Smirnova. To conduct distance learning French courses: what is 

the place for interaction? The relevance of the study is the 

interaction, determined by the need to focus on one of the significant 

challenges in distance learning. Recent studies have shown that the 

effectiveness of distance learning directly relies on the degree of 

interactivity, which is especially important for learning French. 

The purpose of the proposed study is to highlight the main 

aspects of interaction in distance learning of French in synchronous and 

asynchronous forms. The novelty is that for the first time, the three 

dimensions of interaction in distance French course are determined: 

interaction teacher - students, interaction students -students, and 

interaction students - content. The work used the method of critical 

analysis of scientific sources and the method of scientific observation 

of the pedagogical process. 

Conclusions: Creating interaction in the classroom is essential to 

student learning and the overall success and effectiveness of distance 

education. Distance French courses offer interaction among 

14 Ibidem. 
15 Grebennikova I. L'interaction médiatisée à travers le chat comme dispositif sociotechnique Computer-based interaction via chat as 

socitech device, 2008, Vol 1, P. 20-30 in French. 
16 Puentedura R. SAMR: A brief introduction [in English]. URL: http://hippasus.com/blog/archives/227  

http://hippasus.com/blog/archives/227
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peers, among teacher and students, among students and content 

by using different tools in synchronous and asynchronous 

forms of learning. The use of the latest information and 

communication technologies ensures the interactive interaction 

in synchronous and asynchronous forms of education. The 
rational combination of such technologies with already existing 

teaching methods is able to become the key to the effective 

formation of foreign language French-speaking competence 

among students. 

Keywords: interaction, distance learning, the synchronous 

form of learning, the asynchronous form of learning. 
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Галина Мороховец, Юлия Лисанец, Татьяна Пурденко, Людмила Островская, Александр Пушко. Методика ис-

пользования структурно-обобщающих схем в учебном процессе высшего медицинского учебного заведения. Цель ста-

тьи – исследовать методику использования структурно-обобщающих схем в учебном процессе высшего медицинского учеб-

ного заведения. Методы исследования: системный анализ, синтез и обобщение. Научная новизна. Впервые комплексно 

проанализированы вопросы применения структурно-обобщающих схем в учебном процессе медицинского вуза. Выводы. 

Структурно-обобщающие схемы являются одним из проявлений объяснительно-иллюстративного подхода, рекомендуемого 

многими отечественными и зарубежными учеными. Структурно-обобщающие схемы демонстрируют содержание темы при 

оптимальной смысловой и информационной нагрузке, наглядно упрощают восприятие сложных блоков информации. Учиты-

вая информатизацию общества, современному человеку всѐ более присуще использование наглядно-образных данных. Они 

создают целостную картину материала, учитывая логику, иерархичность связей между его частями. Основными видами струк-

турно-обобщающих схем являются логические цепи, логические цепи с обратной связью, циклические и радиальные схемы, 

кластеры, диаграммы Венна-Эйлера, диаграмма Исикавы, сложно-структурированные схемы. Для создания вышеуказанных 

схем целесообразно использовать возможности пакета Microsoft Office. Для создания простейших схем достаточны возможно-

сти текстового процессора – использование встроенных фигур. Сложно структурированные схемы, включающие элементы 

электронных таблиц, формул, баз данных, рисунков, используют редактор векторной графики MS Visio. Возможности редак-

тора позволяют создавать, редактировать организационные диаграммы, планы, блок-схемы в динамической взаимосвязи с 

другими программами пакета Microsoft. 

Ключевые слова: структурно-обобщающие схемы, наглядность, структурно-функциональные связи, медицинское учеб-

ное заведение.  

Problem statement. In the 21st century, the dogmatic 

teaching has been replaced by the explanatory and illustrative 

one. The structure generalization scheme is one of manifesta-

tions of this approach. Creating a limited number of compo-

nents that can be used to form a graphical representation via 
scheme and tables of virtually any type and complexity, allows 

us to unify structural material and summarize data within a 

practical class, laboratory work or lecture. This greatly simpli-

fies the process of designing structure generalization tables, 

both in terms of systematization of educational material, and in 

the formation of relevant elements for the interface of electronic 

and educational publications. 

Analysis of recent researches and publications. The 

problem of using structure generalization schemes in the educa-

tional process was addressed by such scientists as  

V.F. Shatalov, I.A. Gerasimov, S.S. Zorin, O.M. Kolosov and 
others1. V.F. Shatalov used graphical coding in close connec-

tion with “anchor points”, which were widely introduced in 

pedagogical practice in the 1960s. Structural and logical 

schemes are recommended by a number of authors for the 

study of theoretical material in disciplines of different profes-

sional orientation. There are works containing the entire com-
plexes of structural and logical tables in the educational materi-

al on pedagogical psychology, social innovation in manage-

ment. Visualization of educational material is inextricably 

linked with its compaction and condensation2,3,. In the works by 

I.A. Gerasimov and S.S. Zorin, it has been emphasized that due 

to graphic clarity of structural and logical tables, natural intel-

lectual processes associated with the specific features of visual 

perception of graphic images are actively included. 

In the writings of domestic and foreign scientists, the fea-

tures of application of structure generalization schemes in the 

study of physical and mathematical disciplines in primary 
school have been described in detail. Further scientific research 

1 Shatalov V. F. Pedagogíchní personalíí [Pedagogical personalities̈], Portal suchasnikh pedagogíchnikh resursív [Portal of modern 

pedagogical resources], 2010. URL: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_personalias_shatalov_vf/ [in Ukrainian]. 
2Arnkheym R. “Vizual'noye myshleniye” [Visual thinking], Khrestomatiya po obshchey psikhologii [Reading-book on general psycholo-

gy], Ed. Gippenrayter Yu. B., Petukhova V. V., Moscow, 1981, P. 97 [in Russian]. 
3 Ostapenko A. A., Kasatikov A. A., Grushevskiy S. P. “Tekhnika graficheskogo uplotneniya uchebnoy informatsii” [The technique of 

graphic densification of the training information], Shkolnye tekhnologii [School technologies], 2004, №6, P. 90 [in Russian]. 

Methodology of teaching in higher  
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is needed to investigate the use of structure generalization 

schemes in the educational process of a higher medical educa-

tion institution. 

The aim of the article is to study the methods of using 

structure generalization schemes in the educational process of a 
higher education institution. 

Material and methods of the research. In the course of 

research, we used bibliosemantic method for the analysis of 

scientific publications on using structure generalization 

schemes in the educational process of a higher education insti-

tution. 

Results. New information is absorbed and remembered 

better when knowledge and skills are "blotted out" in the sys-

tem of visual and spatial memory, and accordingly, the presen-

tation of educational material in a structured form allows faster 

and better assimilation of new systems of concepts, methods of 
action4. Complex perception helps to create comfortable psy-

chological and pedagogical conditions for realization of poten-

tial opportunities of future doctors, at the same time engaging 

the left hemisphere of the brain, which is responsible for the 

sequential and analytical assimilation of the material, and the 

right hemisphere, through which the holistic object occurs. It is 

known that the transition from verbal "left hemisphere" training 

to one that is designed for harmonious work of both hemi-

spheres should lead to a much higher level of development. 

Structural diagrams include key phrases, individual words, 

mathematical calculations, numbers to remember, pictures, 
graphs needed for presentation. The location of the material, the 

structure, the arrows, the colors are all carefully considered and 

are the basis for the answer, the algorithm of reasoning. 

The semantic structure of the source material, taking into 

account the laws of logic, contributes to a better visual percep-

tion. In addition, structural and logical circuits create a holistic 

picture of the material through visual systematization of the 

material; provide concentration of attention due to the structure 

of semantic segments on which concepts, judgments, conclu-

sions are based, demonstrate the content of the topic at the opti-

mum semantic and information load: information is presented 
in a readable form, the logic of information presentation does 

not give ambiguous interpretation; it helps to restore the entire 

picture from semantic fragments; and takes into account the 

way of thinking of a modern man, who prefers non-textual, 

visual information,5,6. 

Creating structural and logical schemes, the teacher must 

comply with a number of requirements, in particular: the 

scheme should be concise, information should be placed in 

view of hierarchy, logic of presentation; the type of link be-

tween the schematic elements must match the scheme type; the 

scheme should be easy to perceive, and have informational, 
semantic, imaginative, emotional load. 

The main types of structural diagrams are logic circuits, 

feedback logic circuits, cyclic and radial circuits, clusters, Venn

-Euler diagrams, Ishikawa diagrams (fish bone), complex struc-

tured circuits7. 

The simplest block diagram is a logical circuit. Such 

schemes are used by us in the educational process in the study 

of the content module "Methodology of Scientific and Patent 

Search" at the third educational and scientific level. 

Creation of complex structured schemes should be based 
on a number of principles: 

consolidation of information units; 

concentrating nodal issues by eliminating the minor ones; 

combining and generalizing individual sections into a 

single whole; 

the use of structural generalization tables facilitates the 

acquisition of a large amount of theoretical knowledge; 

overview with a single glance of the set of individual 

blocks of new information, establishing links between them, 

their comparison - logical processing of the material and its 

translation into the long-term memory; 
implementation of the principle of large-scale introduction 

of theoretical knowledge in teaching. 

Structural diagrams can reflect the structure of a coherent 

unit of training material and some parts of training material. 

Knowledge sharing should be carried out taking into ac-

count the importance of mastering a particular material. Im-

portance is determined by the number of connections one needs 

to make while studying the subject, between concepts and phe-

nomena, between concepts and laws. That is, it is about struc-

tural and functional relationships, content-logical, logical-

genetic, cause-and-effect relations. Accordingly, the concepts 
are classified into concept-categories, main, basic and refer-

ence8. 

To depict the classifications of concepts in block dia-

grams, capital letters of different colors are used. Different 

types of arrows are used to represent relationships in structural 

tables, namely: logical-genetic relationships, structural-

functional relationships, cause-and-effect relationships. 

MS Office features are used to create schematic diagrams. 

Simple structural diagrams are implemented with the help of 

MS Word text editor, using the ability to insert figures (lines, 

arrows, flowcharts, footnotes) of the main menu of the pro-
gram. Creating schematic diagrams in MS Word text-based 

environment does not require special skills and abilities, and 

over time does not require the use of special components of the 

Microsoft suite. In our opinion, it is advisable to use the Win-

dows Chart Editor and Visio Vector Graphics Editor, available 

in standard and professional versions of Microsoft Office, to 

create professional schematic diagrams. MS Visio has a typical 

intuitive office interface which allows us to create a number of 

objects: organizational charts, plans, technical projects, etc., 

using a set of figures and templates. The main viewer in Visio 

is the vector figures that build the diagram or plan. For conven-
ience, the figures are grouped into thematic categories, each of 

which can see similar in appearance or theme elements. Shapes 

are the primary, but not the only, tool for Visio representation. 

One can also use text and numeric data, graphics and color 

formatting,9,10. Visio Robot has the ability to select and open a 

4 Bleyk S., Peyp S., Choshanov M. “Іspol'zovaniye dostizheniy neyropsikhologii v pedagogike SSHA” [The use of neuropsychology findings in 

the U.S. pedagogics], Pedagogika [Pedagogics], 2004, N 5, P. 89 [in Russian]. 
5 Strukturno-logichni skhemi. Tablitsí. Oporní konspekti. Navchal'ní prezentatsíí̈: rekomendatsíí̈ do skladannya: metod. posíb. dlya stud. [Structural 

and logical schemes. Tables. Basic lecture notes. Training presentations: recommendations for development: methodical guidelines for students], 

Ed.: L. L. Butenko, O. G. Ígnatovich, V. M. Shvirka, Starobíl's'k, 2015, 112 p.  [in Ukrainian]. 
6 Alekseev O. M. “Zasvoennya navichok í umín' studentív tekhníchnikh vuzív” [Mastering of skills and abilities by students of technical universi-

ties], Vísnik Zhitomirs'kogo derzhavnogo uníversitetu [Herald of Zhytomyr State University], 2010, N 57, P. 1–6  [in Ukrainian] 
7 Kenyayev Ye. D. “O primenenii povtoritel'no-obobshchayushchikh blok-skhem” [On application of repetitive and generalizing block-schemes], 

Fizika v shkole [Physics at school], 1993, N 6, P. 45–48 [in Russian]. 
8 Shatalov V. D., Sheyman V. M., Khait A. M. Opornyye konspekty po kinematike i dinamike: Kn. dlya uchitelya: Iz opyta raboti [The basic lec-

ture notes on kinematics and dynamics: A book for teachers], Moscow, 1989, 143 p. [in Russian]. 
9  Visio: posibnyk pochatkivtsya [Visio: The beginner’s manual]. URL: https://support.office.com/uk-ua/article/visio-%D0%BF%D0%BE%D1% 
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pattern, drag and drop shapes, and add text to shapes. Collections 

of Visio stencils contain collections of figures. Shapes in each 

stencil collection have common features. These can be collec-

tions of figures to create a scheme of a certain type or several 

different types of one figure. The basic stencil for circuits of any 
complexity is a collection of figures of a simple flowchart con-

taining the common figures of flowcharts. Visio is equipped with 

a set of figures of different directions (from general to technical), 

combined into stencils. 

In most cases, MS Visio is a utility that is best used with the 

full capabilities of Microsoft Office (Excel, Access). Visualiza-

tion of data in MS Visio is made possible with the use of tables of 

diagrams of the processor, data of system of management of 

databases, the editor of formulas, etc., and the process of using 

these resources becomes dynamic - when one changes an Excel 

file or other source, the data in the Visio chart also change. 
Conclusions. Structural and generalization schemes are one 

of the manifestations of explanatory and illustrative teaching, 

which is recommended by many domestic and foreign scholars. 

Structural and generic schemes demonstrate the content of the 

topic at the optimum semantic and information load, refine and 

simplify the perception of complex blocks of information. In 

view of the informatization of society, the use of visual infor-

mation is more and more inherent to the modern man. They cre-

ate a complete picture of the material, taking into account the 

logic, hierarchy of connections between its parts. The main types 

of generic circuits are logic circuits, logic circuits with feedback, 
cyclic and radial circuits, clusters, Venn-Euler diagrams, Ishika-

wa diagrams, complex structured circuits. It is advisable to use 

the features of Microsoft Office to create the above schemes. To 

create the simplest schemes, the capabilities of a word processor - 

the use of built-in figures are sufficient. Complexly structured 

diagrams that include elements of spreadsheets, formulas, data-

bases, drawings, use the MS Visio vector graphics editor. Editor 

features allow us to create, edit organizational charts, plans, 

flowcharts dynamically in conjunction with other Microsoft pro-

grams. 
 
Мороховець Галина, Лисанець Юлія, Пурденко Тетяна, 

Островська Людмила, Пушко Олександр. Методика викорис-

тання структурно-узагальнюючих схем у навчальному процесі 

вищого медичного навчального закладу. Мета статті – досліди-

ти методику використання структурно-узагальнюючих схем у на-

вчальному процесі вищого медичного навчального закладу. Мето-

ди дослідження: системний аналіз, синтез та узагальнення. Науко-

ва новизна. Вперше комплексно проаналізоване питання застосу-

вання структурно-узагальнюючих схем у навчальному процесі 

медичного вищого навчального закладу. Висновки. Структурно-

узагальнюючі схеми є одним із проявів пояснювально-

ілюстративного навчання, що рекомендуються багатьма вітчизня-

ними та зарубіжними вченими. Структурно-узагальнюючі схеми 

демонструють зміст теми при оптимальному смисловому й інфор-

маційному навантаженні, унаочнюють та спрощують для сприйнят-

тя складних блоків інформації. З огляду на інформатизацію суспіль-

ства, використання наочно-образної інформації все більш прита-

манне сучасній людині. Вони створюють цілісну картину матеріалу, 

враховуючи логіку, ієрархічність зв’язків між його частинами. Ос-

новними видами структурно-узагальнюючих схем є логічні ланцю-

ги, логічні ланцюги зі зворотним зв’язком, циклічні та радіальні 

схеми, кластери, діаграми Венна-Ейлера, діаграма Ісікави, складно-

структуровані схеми. Для створення вищевказаних схем доцільно 

використовувати можливості пакета Microsoft Office. Для створення 

найпростіших схем достатніми є можливості текстового процесора 

– використання вбудованих фігур. Складно структуровані схеми, 

що включають елементи електронних таблиць, формул, баз даних, 

рисунків, використовують редактор векторної графіки MS Visio. 

Можливості редактора дозволяють створювати, редагувати органі-

заційні діаграми, плани, блок схеми у динамічному взаємозв’язку з 

іншими програмами пакета Microsoft. 

Ключові слова: структурно-узагальнюючі схеми, наочність, 

структурно-функціональні зв’язки, медичний навчальний заклад. 
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Татьяна Никифорук, Валерия Андриец. Формирование мотивации студентов-иностранцев во время препо-

давания украинского языка. Целью статьи является систематизировать основные приемы преподавателя в формиро-

вании положительной мотивации студента в изучении украинского языка как иностранного для улучшения качества 

обучения. Методы: систематизации, анализа и синтеза, обобщения практического опыта и общепринятых тенденций. 

Новизна работы заключается в демонстрации собственного мнения по формированию и содержание мотивации студен-

та – иностранного гражданина к изучению украинского языка. Выводы. Изучение языка требует значительных усилий. 

Овладение фонетическими, лексическими, грамматическими, стилистическими нормами требует от студента умствен-

ных, психологических, физических возможностей. Поскольку конечным звеном изучения любого языка является умение 

пользоваться этими знаниями в любой сфере общества, то преподаватель должен направить деятельность студентов на 

освоение нужных знаний для достижения коммуникативной цели. То есть важной задачей преподавателя является не просто 

сделать установку и сформировать положительную мотивацию, а постоянно удерживать ее в течение обучения студента языке, 

создавать различные ситуации, побуждать студента к совершенствованию знаний по украинскому языку, навыков применения 

этих знаний на практике. Привлечение к духовной сокровищнице нации, язык которой изучает студент, личная ориентация 

преподавателя и студента, СМИ, практические ситуации, использование в практической работе ролевых игр, постепенное 

введение студента-иностранца в украинскую среду поможет не только достичь коммуникативной цели, но будет способство-

вать разнообразию жизни студентов, ведь все, что они получают здесь, в Украине, останется в их памяти навсегда. 

Ключевые слова: мотивация, коммуникативный аспект, ролевые игры, украинский язык, языковые нормы, инновацион-

ные методы обучения. 

Вступ. Основним елементом створення 

навчального заняття з будь-якої дисципліни є 

формування мотивації викладачем, мотивації у студента 

до вивчення цієї дисципліни. Мотивація дає відповідь 

на питання – для чого ми вивчаємо цей предмет? 

Створення позитивної мотивації дає можливість досягти 

бажаного результату у навчанні. Адже первинна 

установка – для чого мені потрібні ці знання і що мені 

потрібно для цього зробити є запорукою успішного 

навчання.  

Постановка проблеми. Проблема створення 

мотивації є наскрізною і необхідною завжди. 

Змінюються часи і ми змінюємося разом з ними. 

Сьогодні мотивувати учня, студента до навчання тими 

засобами, які використовувалися 10-15 років тому не 

завжди дають позитивний результат, а утримування 
уваги навколо предмета і досягнення поставленої мети 

потребує від викладача нових креативних і професійних 

ідей. 

Історіографія. До питання мотивації студентів 

зверталися у своїх працях Даниленко Л. В., Тимчук І. М., 

Бєй Л. Б., Гелецька А. І., Ніколаєва С. Ю. Кочан І.,  

Фоміна Л. В., Пальчикова О.О. та ін. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення мови 

потребує неабияких зусиль. Опанування фонетичними, 

лексичними, граматичними, стилістичними нормами 

потребує від студента розумових, психологічних, 

фізичних можливостей. Оскільки кінцевою ланкою 

вивчення будь-якої мови є вміння послуговуватися 

цими знаннями у будь-якій сфері суспільства, то 

викладач має спрямувати діяльність студентів на 

освоєння потрібних знань для досягнення 

комунікативної мети.  

Однією з основних проблем сьогодення у вивченні 

курсу української мови є формування мотивації. 

Здавалося б на перший погляд, студент-іноземець 

навчається в іншій країні, то він уже мотивований, адже 

найближчі 5-6 років він має жити в україномовному 

середовищі й вести активний спосіб життя. Але як 

тільки студент потрапляє у це середовище, він 

психологічно налаштований уникнути активного 

спілкування з громадянами певної країни. Тут перед 
викладачем виникає завдання – допомогти студенту 

подолати психологічний бар’єр і адаптуватися до умов 

того середовища у яке він потрапив. Рудакова Т. М. 

вивчаючи причини виникнення та способи подолання 

мовного бар’єру на заняттях з української мови як 

іноземної вважає: “Формування навичок іншомовного 

говоріння на заняттях з української мови буде успішним 

лише за умови подолання мовного бар’єру, 

психологічної невпевненості в собі, а також підвищення 

умотивованості навчання”. Саме умотивованості у 

mailto:kuryluk235@ukr.net


56                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Nykyforuk T., Andriyets V. Formation of motivation of foreign students during the teaching of the Ukrainian language... 

навчанні ми приділяємо увагу у нашій статті. Рудакова 

погоджуючись з думкою Н. Яковлевої1 та І. Щербаня2, 

виділяє наступні умови подолання мовного бар’єру: 1) 

створення комфортних умов для сприятливого 

психологічного стану тих, хто навчається, з обов’язковим 
акцентуванням педагога на моментах успіху своїх 

студентів, на їхніх досягненнях у процесі вивчення 

іноземної мови, створенні певних комунікативних 

ситуацій, для переконання студентів у власних успіхах, як 

вияву природних здібностей; 2) додаткове штучне 

мотивування іноземних студентів на ґрунті творчої 

колективної діяльності, роботи в мікрогрупах з постійною 

зміною учасників під час виконання різних завдань; 3) 

залучення до роботи мікрогруп носіїв мови для визначення 

власних комунікативних здібностей та швидкого 

опанування техніки спілкування3. 
Про ці та інші моменти створення та утримування 

позитивної мотивації ми поміркуємо у нашому 

дослідженні. 

Тобто важливим завданням викладача є не просто 

зробити установку та сформувати позитивну мотивацію, а 

постійно утримувати її протягом навчання студента мові, 

створювати різні ситуації, що спонукатимуть студента до 

удосконалення знань з української мови, навичок 

застосування цих знань на практиці.  

Навчальні заклади України беруть активну участь в 

обміні студентами з іншими країнами. Бувши учасницею 
такого проєкту між Україною і Польщею ще під час 

навчання в Чернівецькому національному університеті 

двічі мала можливість проходити навчання в період літніх 

канікул в університеті міста  Жешова та в університеті 

Марії Кюрі Склодовської міста Любліна у Польщі. Метою 

такого навчання було опанування основ польської мови, 

знайомство зі звичаями, традицією, історією країни. 

Враження від такого навчання виклала у статті польською 

мовою “Jeszcze bardziej zaczęła mnie interesować 

polonistyka”4. Маючи певний досвід роботи з іноземними 

студентами, хочу поділитися деякими основними 

заувагами щодо формування мотивації. Деякі аспекти 

щодо мотивації у вивченні української мови виклала у 

навчально-методичних доробках: “Ключові чинники 

формування професійної мотивації студента”5, 

“Активізація пізнавальної діяльності та ключові чинники 
формування професійної мотивації студента-медика під 

час викладання української мови як іноземної”6,  “Рольові 

ігри під час проведення заняття з української мови для 

студентів – іноземних громадян. Комунікативний аспект”7, 

“Використання інноваційних методів викладання 

української мови як іноземної у медичному університеті з 

метою реалізації комунікативного аспекту”8. Набуті 

знання, отриманий досвід у результаті спілкування з 

колегами інших вишів впроваджую в практичну роботу зі 

студентами. 

На перший погляд, ми все це знаємо, розуміємо, але 
коли доводиться працювати безпосередньо зі студентами 

умови життя і праці диктують свої вимоги – обмеження 

часу у вивченні дисципліни, власні здібності студентів і 

здатність до засвоєння великої кількості матеріалу не 

тільки з української мови, але й інших предметів. 

На мою думку, в першу чергу важлива професійна 

мотивація викладача. Адже основним завданням викладача 

при навчанні української мови іноземних громадян є 

досягти комунікативної мети. 

Наступним кроком у роботі є продумування етапів 

заняття. З використанням на кожному з них мотиваційних 
аспектів. На ці аспекти мотивації, активізації роботи 

студента на занятті й хочеться звернути найбільшу увагу.  

Першочерговим завданням є формування навичок 

первинної комунікації з поступовим їх розширенням і 

удосконаленням. 

Наступник кроком є залучення до скарбів 

національної культури, історії, традицій у порівнянні з 

культурою тієї країни, яку вони представляють. Вивчення 

української пісенної творчості, адже мелодія, рухи, танці 

завжди спростовують шлях до засвоєння навіть 

найскладнішого матеріалу. Просвітницько-пізнавальні 

1 Iakovleva N. V. Psykholoho-pedahohichni umovy podolannia komunikatyvnykh barieriv u protsesi vyvchennia inozemnoi movy [Psychological 

and pedagogical conditions for overcoming communication barriers in the process of learning a foreign language] : avtopef. dys. na zdobuttia 

nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : spets. 19.00.07, Kyiv, 2003, 20 p. [in Ukrainian]. 
2 Shcherban I. Yu. “Podolannia komunikatyvnykh barieriv na zaniattiakh z inozemnoi movy” [Overcoming communication barriers in foreign 

language classes]. URL: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/ 6789/719 
3 Rudakova T.M. “Movnyi barier na zaniattiakh z ukrainskoi movy yak inozemnoi: prychyny vynyknennia ta sposoby podolannia” [Language 

barrier in classes on Ukrainian as a foreign language: causes and ways to overcome], Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 

aktualni problemy vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi [Materials of the international scientific-practical conference current issues of 

teaching Ukrainian as a foreign language], Bila Tserka, 2019, P. 60–61[in Ukrainian]. 
4 Nykyforuk Tetiana. “Jeszcze bardziej zaczęła mnie interesować polonistyka” [I became even more interested in Polish studies ], Gazeta Polska 

Bukoviny, N 6–7, 2007, P. 6 [in Polish]. 
5 Nykyforuk T., Tsubera I. “Kliuchovi chynnyky formuvannia profesiinoi motyvatsii studenta” [Key factors in the formation of professional moti-

vation of the student], Materialy V mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv ta molodykh uchenykh “Studentske samovriaduvan-

nia v systemi akademichnoi kultury” [Materials of the V International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists 

"Student Government in the System of Academic Culture"], Chernivtsi, 2019 [in Ukrainian]. 
6 Nykyforuk T. “Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti ta kliuchovi chynnyky formuvannia profesiinoi motyvatsii studenta-medyka pid chas 

vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi” [Activation of cognitive activity and key factors in the formation of professional motivation of med-

ical students during the teaching of Ukrainian as a foreign language], Virtus, 41, P. 155–158 [in Ukrainian]. 
7 Nykyforuk T. M. “Rolovi ihry pid chas provedennia zaniattia z ukrainskoi movy dlia studentiv – inozemnykh hromadian. Komunikatyvnyi as-

pect” [Role-playing games during Ukrainian language classes for foreign students. Communicative aspect], Materialy navchalno-metodychnoi 

konferentsii “Aktualni pytannia vyshchoi medychnoi ta farmatsevtychnoi osvity: dosvid, problemy, innovatsii ta suchasni tekhnolohii” [Materials 

of the educational and methodical conference "Current issues of higher medical and pharmaceutical education: experience, problems, innovations 

and modern technologies"], Chernivtsi, 2019, P. 460–462 [in Ukrainian]. 
8 Nykyforuk T. “Vykorystannia innovatsiinykh metodiv vykladannia ukrainskoi movy yak inozemnoi u medychnomu universyteti z metoiu reali-

zatsii komunikatyvnoho aspektu” [The use of innovative methods of teaching Ukrainian as a foreign language at the Medical University in order to 

implement the communicative aspect], Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Aktualni pytannia suspilno-humanitarnykh 

nauk ta istorii medytsyny” [Materials of the international scientific-practical conference "Current issues of social sciences and humanities and 

history of medicine"], Chernivtsi, 2018, P. 150–151 [in Ukrainian]. 
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заходи для студентів-іноземців. Знайомство з традиціями 

святкування Різдва, Великодня та інших державних і 

релігійних свят в Україні9. Стимулом є декламування 

віршів, бо вивчати мову це не тільки необхідність, але й 

естетична насолода. Тому, наприклад, до Міжнародного 
дня рідної мови, Дня поезії, шевченківських свят, Дня 

матері залучати студентів до вивчення поезії, пісні, що 

сприятиме розширенню їхнього кругозору і вивчення 

мови. Для студента-іноземця, який оточений увагою 

публіки в іншій країні є певною психологічною 

підтримкою у вивченні мови. Загальновідома істина, для 

того, щоб щось вдавалося у житті потрібно полюбити це 

всім серцем і душею. 

Наступним кроком до утримування бажання студента 

у вивченні мови є демонстрація відеороликів як іноземці 

говорять українською. Відеозаписів у мережі Інтернет є 
чимало, щоб показати й вселити віру студента у власні 

можливості. 

У позакласній роботі створити для студента такі 

умови, щоб він потрапив у середовище, де буде 

необхідність спілкування українською мовою. Наприклад, 

“У банку”, “У транспорті”, “У магазині” (відвідування 

різних видів магазинів і початок спілкування з 

працівниками магазину), “В аптеці”, “Знайомство”, “На 

вулиці”, “У бібліотеці”, “У місті”, “На вокзалі”, 

“Телефонна розмова”, “На пошті” тощо. Такі завдання 

вводяться для подолання мовного бар’єру і початку 
спілкування у позааудиторній сфері. Важливо переконати 

студента, що консультанти охоче йдуть на контакт і це 

дасть змогу почати активну комунікацію. 

Одним із різновидів соціалізації іноземного студента 

можуть бути екскурсії по місту, визначними місцями, 

відвідування музеїв тощо. 

Звісно, обмеженість у часі та просторі, особливо 

викликані обмеження карантинними умовами життя 

людей під час пандемії диктують свої правила у побудові 

мотиваційних аспектів. Тому важливим елементом в 

умовах сьогодення є побудова заняття із використання 
рольових ігор. Наприклад, викладач подає ситуації, а 

студенти у формі діалогу їх розігрують, для прикладу, 

продавець – покупець, продавець-консультант і покупець, 

офіціант-клієнт, бібліотекар-читач, аптекар-відвідувач, 

лікар-пацієнт, кондуктор-пасажир, пасажир-провідник, 

касир-клієнт тощо. Таким чином, кожен такий прийом 

заняття на будь-яку тему дає змогу застосувати всі змістові 

лінії: аудіювання, читання, говоріння, письмо і створити 

відповідну мотивацію.  

Ще одним із засобів мотивації може бути створення 

різних мовних конкурсів, наприклад: “Найкращий 
декламатор поезії”, “Найкращий знавець граматики”, 

“Кращий знавець українських традицій”, “Кращий 

виконавець української народної пісні”, “Кращий 

гуморист” і обов’язково за участь нагороджувати 

грамотами, подяками, це невеличка паперова винагорода, 

але це і пам’ятка за участь і старання, діяльність студентів. 

Залучення до загальноуніверситетських, 

загальнокафедральних мовно-історичних, просвітницьких, 

пізнавальних заходів. 

Залучення до наукових гуртків кафедри дає 

можливість стимулювати наукові здібності студентів, адже 
їх праця є частиною загальноуніверситетських здобутків, 

що не може залишитися поза увагою і сприяти успішності 

у засвоєнні мовного матеріалу. 

Провідну роль у формуванні та збереженні мотивації 

у навчанні відіграє особистість викладача. Вміння подати 

матеріал, зацікавити, створити відповідну атмосферу 

дружби, взаєморозуміння, взаємодопомоги, поваги, 

дотепний жарт, цікаві приклади з життя завжди мотивують 
увагу студента і значно полегшують сприйняття і 

засвоєння навіть найважчого матеріалу. Заслуговує на 

увагу використання викладачем і зверненні до студента 

шанобливої множини.  

Одним із важливих аспектів мотивації для створення 

активної комунікації – це читання популярних книг, 

перегляд цікавих фільмів з субтитрами, прослуховування 

радіо, відвідування концертних програм, театральних 

вистав, що покликані розвивати здібності студентів, адже 

студенти наділені різними талантами і зацікавлення ними 

викладача є проявом уваги, поваги й налагодження 
активної співпраці викладач-студент. 

Таке поступове введення студента-іноземця в 

українське середовище допоможе не тільки досягти 

комунікативної мети, але сприятиме урізноманітненню 

життя студентів, адже все, що вони здобувають тут, в 

Україні, залишиться у їхній пам’яті назавжди. Такі заходи 

сприятимуть всебічному розвитку особистості студента: 

виховання, навчання, наукова, просвітницька, розважальна 

діяльність. 

Всі зусилля спрямовані на те, щоб зацікавити 

іноземців українознавством і тим самим ще більше 
сприяти входженню до світового контексту. 

Висновки. Вивчення мови вимагає неабияких зусиль. 

Опанування фонетичними, лексичними, граматичними, 

стилістичними нормами потребує від студента розумових, 

психологічних, фізичних можливостей. Оскільки кінцевою 

ланкою вивчення будь-якої мови є вміння послуговуватися 

цими знаннями у будь-якій сфері суспільства, то викладач 

має спрямувати діяльність студентів на освоєння 

потрібних знань для досягнення комунікативної мети. 

Тобто важливим завданням викладача є не просто зробити 

установку та сформувати позитивну мотивацію, а постійно 
утримувати її протягом навчання студента мові, 

створювати різні ситуації, що спонукатимуть студента до 

удосконалення знань з української мови, сприяти 

виробленню навичок застосування цих знань на практиці. 

Залучення до духовної скарбниці нації, мову якої вивчає 

студент, особиста орієнтація викладача і студента, ЗМІ, 

практичні ситуації, використання в практичній роботі 

рольових ігор, поступове введення студента-іноземця в 

українське середовище допоможе не тільки досягти 

комунікативної мети, але сприятиме урізноманітненню 

життя студентів, адже все, що вони здобувають тут, в 
Україні, залишиться у їхній пам’яті назавжди. 

 
Tetyana Nykyforuk, Valeriyа Andriyets. Formation of 

motivation of foreign students during the teaching of the 

Ukrainian language. The purpose of the article is to generalize, 

systematize the main techniques of the teacher in the formation of 

positive motivation of the student in learning Ukrainian as a 

foreign language to improve the quality of education. Methods: 

systematization, analysis and synthesis, generalization of practical 

experience and generally accepted trends. 

The novelty of the work is to demonstrate one's own view on 

the formation and maintenance of motivation of a student - a 

foreign citizen to learn the Ukrainian language. 

Conclusions. Learning a language requires a lot of effort. 

Mastering phonetic, lexical, grammatical, stylistic norms requires 

9 Nykyforuk T. “Tradytsii sviatkuvannia Rizdva v Ukraini.” [Traditions of celebrating Christmas in Ukraine] URL: https://www.bsmu.edu.ua/

news/tradiczi%D1%97-svyatkuvannya-rizdva-v-ukra%D1%97ni/ [in Ukrainian]. 

https://www.bsmu.edu.ua/news/tradiczi%D1%97-svyatkuvannya-rizdva-v-ukra%D1%97ni/
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Nykyforuk T., Andriyets V. Formation of motivation of foreign students during the teaching of the Ukrainian language... 

from the student mental, psychological, physical capabilities. Since 

the final link in the study of any language is the ability to use this 

knowledge in any area of society, the teacher must direct the 

activities of students to acquire the necessary knowledge to achieve 

a communicative goal. That is, the important task of the teacher is 

not just to make an installation and form a positive motivation, but 

to constantly maintain it during the student's language learning, to 

create different situations that will encourage students to improve 

their knowledge of Ukrainian, skills of applying this knowledge in 

practice. Involvement in the spiritual treasury of the nation whose 

language is studied by the student, personal orientation of the 

teacher and the student, mass media, practical situations, use of 

role-playing games in practical work, gradual introduction of the 

foreign student into the Ukrainian environment will help not only 

to achieve the communicative goal. After all, everything they get 

here in Ukraine will remain in their memory forever. 

Key words: motivation, communicative aspect, role games, 

Ukrainian language, language norms, innovative teaching methods. 
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Надия Бойко. Формосодержательные особенности гражданской лирики А. Конисского. Цель. Определить 

формосодержательные особенности поэтического наследия А. Конисского с целью введения его в широкий научный 

оборот. Методы исследования: биографический, описательный, эстетико-функциональный, анализа и синтеза, отбора и 

обобщения информации. Научная новизна исследования заключается в том, что в центре литературоведческого анали-

за оказываются как сам автор, так и ряд его поэтических произведений из сборника «Порванные струны», так и отдель-

ные стихотворения, которые автор публиковал в галицких периодических изданиях в течение 1860-1890-х годов и кото-

рые до сих пор остаются вне поле зрения современных литературоведов. Выводы. Анализ поэтического наследия А. 

Конисского показал, что авторские идеи и стремления, выраженные в поэтическом слове, были созвучны со стремления-

ми прежде всего тогдашней национальной интеллигенции, как и сo свободолюбивыми настроениями самых украинском. 

Конисский принадлежал к числу тех украинских поэтов второй половины ХІХ века, которые среди прочего и формули-

ровали эти идеи, адаптировали и апробировали среди широкой читательской аудитории, выбирая для этого несложные 

жанровые формы, символику и образную систему. Среди жанрово-стилевых модификаций поэтического наследия поэта 

можно выделить: поэтический манифест, инвективу как особое художественно-эстетическое пространство, в котором 

синтезированы лирические, интимно-лирические, публицистические языкостилевые составляющие. Расширение идейно-

проблемного направления произведений обусловило появление нового типа лирического героя, способного отражать 

изменение реальной ситуации и отвечать на вызовы нового времени. Прослежено парадигму лирических образов – пред-

ставителей украинской интеллигенции, свое предназначение видели в служении народу, бесспорной была их готовность 

к самопожертвованию ради этого. Интерпретация поэтических текстов позволила очертить семантику основных симво-

лов, которыми чаще всего пользовался автор. 

Ключевые слова: манифест, пророчество, антитеза, лирический герой, интеллигент, мифологизация, идея неза-

висимости. 

Постановка проблеми. Поезія 1860-1870-х років в 

тематично-проблемному аспекті відображає тогочасні 

громадсько-політичні, культурно-просвітницькі праг-

нення українців та ідейно-художній вплив творчості 

Т. Шевченка; ословлюється ―заповітна ідея національної 
незалежності України, що було вершиною українського 

політичного радикалізму XIX ст.‖1 Автори поетичних 

творів цього періоду не тільки закарбовували у поетич-

ній формі тогочасні свободолюбні настрої і політичні 

прагнення українців, а значною мірою формулювали їх. 

На цей період припадає і процес міфологізації історії 

України та поборників національних свобод; страждан-

ня і самопожертва набували ознак мучеництва, а 

―воскресіння мучеників‖ мало б стати передвісником 

(підтвердженням) ―воскресіння‖ вільної України. Аналі-

зуючи поетичну спадщину Кониського, варто зважати 
як на його діяльну натуру, так і на те, що Кониський — 

це письменник-культуртреґер, прихильник функціона-

льного впливу художнього слова на читацьку авдито-

рію. Глибока емоційність образів ліричних героїв і наяв-

ність очевидних автобіографічних маркерів у громадян-

ській ліриці Кониського схиляє до ототожнення харак-

теру і світогляду ліричного героя із самим поетом, що у 

свою чергу дозволяє чіткіше реконструювати його пись-

менницький світоглядно-естетичний, психоемоційний 

портрет, ―місця пам’яті‖ (у широкому розумінні 

П. Нора, як символічного поняття, що ―призначене виві-

льнити пам’яттєвий вимір об’єктів‖2 матеріальних чи 
нематеріальних).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Творчість  Кониського, зокрема його поетичний доро-

бок, не часто стають об’єктом літературознавчої рецеп-

ції. Ймовірно, це зумовлено сформованим ще сучасни-

ками поглядом на поезію Кониського, яка, на їхнє пере-

конання, хоч і позитивно впливала на настрої галицької 

молоді, утверджуючи основи національної ідентичності, 

проте з мистецького погляду була другорядною та епі-

гонською. Очевидна й інша проблема — необхідність 

повноцінного видання у тому числі й поетичного дороб-
ку письменника. Безперечно, в низці поетичних творів 

Кониського наявні шевченківські алюзії, проте у цій 

студії докладно не зупинятимемося на цьому, солідари-

зуючись зі слушною думкою дослідника української 

поезії ХІХ ст. М. Бондаря, що ―60-70-ті роки ще не пос-

тавили питання індивідуально-творчого виокремлення 

як ―артистичної‖ мети (це – я вище наступних десятиріч). 

1 Istoria ukrains‟koi literatury XIX st. [History of Ukrainian literature of the 19th century], U 3 knygah, Knyga 3, Red. M. T. Iacenko, 

Kyiv, 1997, P. 164 [in Ukrainian]. 
2 Nora P. Teperishnie. Naciia. Pamiat‟ [Present. Nation. Memory], Kyiv, 2014, P. 242 [in Ukrainian]. 
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Українська поезія мала перед собою очевидні, навіть 

екстенсивно ще не освоєні широкі терени; актуальною 

потребою цього періоду була не стільки творча бороть-

ба, скільки успадкування не так уже й великого на той 

час набутку поетичної творчості українською мовою‖3.  
В останнє двадцятиріччя спостерігається позитивна 

динаміка щодо входження доробку письменника у коло 

зацікавлень літературознавців, істориків, правників, а 

особливо педагогів. Зазвичай його творчість не омина-

ють автори історії української літератури та підручників 

з літератури, вписуючи у відповідний літературний кон-

текст. Попри гостру критику сучасників, Кониський до 

кінця життя творив, бо поезія була ―тим рухомим жан-

ром літератури, який міг найшвидше відгукнутися на 

вимоги часу, художньо відобразити соціальні, філо-

софські, психологічні проблеми доби‖4. Тематика й мо-
тиви поезії Кониського принагідно були об’єктом аналі-

зу в штрихах до його літературного портрета, де серед 

іншого наголошується автобіографічність як одна з при-

кметних особливостей громадянської лірики, поступо-

вий ―відхід від літературної традиції 40–50-х рр. ХІХ ст. 

з її романтичним протиставленням – ―славне козацьке 

минуле – сьогочасне підневільне життя‖, натомість ак-

центовано на ідеї служіння народові й батьківщині, на-

віть якщо така діяльність обернеться трагедією в особи-

стому житті‖5. Цікавою бачиться спроба Л. Копейцевої 

потрактувати цю проблемно-тематичну групу творів з 
погляду функціонування архетипних образів, оскільки, 

на переконання дослідниці, поет ―використовує певний 

міфологічний словник і архетипні формули, висхідні ще 

до індоєвропейських джерел‖6.  

Формулювання цілей статті. Мета розвідки — 

визначити формозмістові особливості поетичного доро-

бку Кониського, мова як про ті твори, що ввійшли до 

поетичної збірки ―Порвані струни ‖, так і окремі поезії, 

що побачили світ у галицьких періодичних виданнях 

протягом 1860–1890-х років і досі залишаються поза 

увагою літературознавців. 
Виклад основного матеріалу. За життя Кониський 

видав одну поетичну збірку ―Порвані струни 

‖ (Житомир, 1886) – 34 твори, після смерті автора поба-

чив світ ―Вибір з поем Олександра Кониського‖ (Львів, 

1901) — 24 поезії, низка з раніше опублікованих творів 

також вийшла у серії ―Бібліотека української літерату-

ри‖, том О. Я. Кониський ―Оповідання. Повісті. Поетич-

ні твори‖ (Київ, 1990), решта, як і деякі його переклади, 

розпорошені по таких галицьких виданнях, як ―Слово‖, 

―Галичанин‖, ―Правда‖, ―Світ‖, ―Зоря‖, ЛНВ.  

Як письменник більше знаний і популярний в Гали-
чині, це зумовлено колоніальним становищем підросій-

ської України та об’єднавчою місією, яку поставив пе-

ред собою і якою понад 40 років жив Кониський-

громадський діяч. Його співпраця з галицькими 

виданнями почалася зі ―Слова‖, сюди з 1862 р. на 

запрошення Б. Дідицького він надсилав публіцистичні 

дописи та поетичні твори7. 

У його поетичних творах відчувається щире творче 

натхнення, осмисленість ідеї та продуманість характеру 

ліричного героя, однак часто-густо саме потреби гали-

цьких періодичних видань і читацька зацікавленість 
брали гору, визначаючи пафос, проблемно-тематичне 

спрямування і жанрову специфіку твору. У розвідці про 

творчість письменника І. Франко зауважив, що 

матеріали Кониського, в яких той розповідав про життя 

українців-наддніпрянців, з великою цікавістю 

сприймала галицька публіка, вони були ―першою 

спробою українця безпосередньо заговорити до галичан 

<…>. З них віє сміливий, радісний настрій автора і всіх 

тогочасних українців, що надіялись при свобіднішім 

розвою Росії здобути працею та просвітою відповідне 

місце й для свого українського народа‖. 
Дебютувавши у петербурзькій ―Основі‖ поезією 

―Сиротина‖ (1861), Кониський став активним учасни-

ком фактично безманіфестної програми, що передбачала 

культивування національної інтелігенції і розвиток наці-

ональної культури, творення антиколоніального культу-

рного дискурсу. Шляхом вираження у формах поетич-

ного слова свободолюбних ідей та національних праг-

нень українців, відбувалася своєрідна їх апробація та 

адаптація на широкому суспільному та етнокультурно-

му просторі. Красномовним підтвердженням висловле-

ної думки є ―Молитва за Україну‖ (1885) Кониського, 
що досі вважається духовним гімном України, хоча за 

авторським задумом – ―молитва‖ для тогочасних школя-

рів.  

У згаданому вище творі ―Сиротина‖ автор уже чіт-

ко окреслив ідейно-суспільні та ціннісно-смислові дете-

рмінанти, які до кінця 1890-х років визначатимуть його 

світоглядно-філософські та ідейно-естетичні принципи. 

Поет закцентував ті ціннісні й морально-етичні взаємоз-

в’язки, завдяки яким формується особистість — дієвий 

представник нації. Концепт ―сирітства‖, винесений у 

заголовок і який домінує у творі, створений шляхом 
нашарування розлогих контрастних протиставлень. 

―Сирітство‖, на переконання поета, — духовне насампе-

ред, може зумовлюватися тільки байдужістю і духовною 

убогістю, невмінням жити повноцінним життям, неба-

жанням докладати сили і знання до корисної справи. 

Отже, бачимо новий тип ліричного героя, характер яко-

го поет наділив виваженістю і бажанням постійного 

самовдосконалення, водночас наголосивши його здат-

ність до самопожертви заради щасливого майбуття на-

ції. Відштовхуючись від антитези, закладеної у заголов-

ку, поет уточнює, що ліричному герою не допікають 
відсутність справжньої родини й матеріальні негаразди 

– це не те, що може ―осиротити‖ особистість, для якої 

цінністю є ―Любов до народу, / Волі і науки‖, адже така 

особистість — ―чадо громади: / Вона його любить, / Як 

сина кохає, / Як сина голубить‖8.  

Залежно від співвідношення тих чи тих пафосних і 

3 Istoria ukrains‟koi literatury XIX st. (70-90-ti rr.) [History of Ukrainian literature of the 19th century], Za redakciieu O. D. Gnidan, Kyiv, 

2002, P. 162 [in Ukrainian]. 
4 Boiko N. “Takyh diiachiv nadto potribno buvaie na svitanni nacional‟nogo zhyttia” (Literaturna spadshyna Oleksandra 

Konys‟kogo)” [“Such figures are of utmost importance, especially at the dawning of the life of a nation...” The literary heritage of 

Oleksandr Konysky‟], Slovo i Chas [Word and Time], 2011, N 11 (611), P. 73 [in Ukrainian]. 
5 Kopeiceva L. ―Arhetypni obrazy iak filosofs’ko-estetychni markery liryky O. Konys’kogo‖ [Archetypal images as philosophical and 

aesthetic markers poetry by O. Konyskiy], Naukovi zapysky Kharkivs’kogo nacional’nogo pedagogichnogo universytety im. G. Skovorody 
6 [Scientific notes of H. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University], 2011, vol. 1(65), P. 42 [in Ukrainian]. 
7 Franko I. Zibrannia tvoriv: U 50 tomah. Dodatkovi tomy [Collection of works: In 50 vol.], Kyiv, 2010, Vol.  54, P. 316 [in Ukrainian]. 
9 Konys‟kyi O. Opovidannia. Povisti. Poetychni tvory [Short stories. Stories. Poetry], Kyiv, 1990, P. 512 [in Ukrainіan]. 
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мовностильових регістрів у поетичному доробку Кони-

ського виокремлюємо ліричне пророцтво (―Заповідь‖), 

поетичний маніфест (―Моє бажання‖, ―Спокою рабсько-

го не хочу я‖, ―Думка (Я не боюсь… ‖), громадянську 

елегію (―До родини‖, ―Думка (На скелі високій…‖,) та 
інвективу (―Пророк (Ходім, ходім мерщій, ―Не вірю 

клятві я раба‖, ―Ти любиш сидячи у хаті…‖, ―Ви підупа-

ли земляки…‖). Серед проблемно-тематичної палітри 

громадянської лірики Кониського лейтмотивом звучить 

цілий спектр проблем, пов’язаних з осмисленням буття 

українського народу, його колоніальним теперішнім, 

піднесенням національного духу, визріванням ідеї дер-

жавності і соборності, ролі і місця поета та українського 

інтелігента в суспільстві.  

Розширення ідейно-проблемного спрямування тво-

рів зумовило появу нового типу ліричного героя, здат-
ного відображати зміну реальної ситуації та відповідати 

на виклики нового часу. Кониський створив новий образ 

героя, що не бачить свого життя поза служінням справі 

духовного і політичного відродження України: ―… бра-

те мій! / Будім живих; ходім орати / Свої степи; та знан-

ня сій, / — То хліб і долю будем мати‖ (―Удосвіта‖)9. Це 

— українець-різночинець чи радше український інтелі-

гент, у свідомості якого ще спливають картини козаць-

кого минулого, але він уже більше пов’язаний із 

сучасним йому життям; культивує та пропагує ідеї слу-

жіння своєму народові, безперечно, вони (ідеї) виразно 
позначені світоглядними переконаннями самого автора. 

Таку зміну ліричного героя і темпоральності Кониський 

задекларував у поезії ―Моє бажання‖ (1862): ―Не обску-

рант я, що не плачу / За тим чого нема. / Що вже минуло 

і мина…‖10 Йдеться про інший тип поведінки ліричного 

героя, що, засвоївши помилки катастрофічного минуло-

го, не впадає у відчай, а прагне активної і продуктивної 

діяльності. Наснажений художнім словом Т. Шевченка, 

йому не властива громадянська пасивність і бездіяль-

ність (таку рису людської натури інколи у творах Кони-

ського символізує гнила колода). У поезії ―Весна й зи-
ма‖, присвяченій члену Полтавської громади Вікторові 

Лободі (1824–1889), поет вдається до розгорнутого кон-

трастного протиставлення: тим, хто ―з молоду / Духом 

упадають, / <…> Мислі, розум зневажають, / А годують 

тіло‖ поет протиставляє тих, ―котрі духом / Як крин 

зеленіють / Кріпнуть думами своїми, / В ділах добрих 

спіють‖11.  

Стан громадянської пасивності українців (―Спокою 

рабського не хочу я‖), що традиційно передається відо-

мим народним прислів’ям ―моя хата скраю‖, поет транс-

формував у влучну метафору — рабський спокій. Це не 
просто про спокій як фізіологічна потреба й реакція на 

несприятливість ситуації чи подій, це не тільки нудьга, 

це насамперед беззмістовність життя, що зумовлює фі-

зичну й моральну деградацію, веде до інтелектуального 

збіднення, такий спокій ―серце труїть і морозить / І сні-

гом душу він заносить‖12. Ліричний герой висловлює 

тверде переконання, що такий рабський спокій проміняв 

би навіть на неволю, тільки ―з ураганами життя‖. 

Особливість поетичного стилю Кониського бачить-

ся у масштабуванні трагедії колоніального становища 

українців, щоразу повертаючи їх до тих знакових подій, 

які це зумовили. У поезії ―Думка (У киреях, у брилях)‖ 

завдяки виражальним особливостям антитези поет глиб-

ше відтворив трагічність козацької долі, екстраполюючи 
її в цілому на долю України. Названий твір вражає смі-

ливістю думки, гострим антиколоніальним пафосом і 

чітко розставленими акцентами. Козаки у війні проти 

шведів щиро прислужилися царю, він тут же засіяв Пол-

тавщину трупом, а тепер, змінивши гармати і ручниці на 

заступи, вони розбитим шляхом волочать ноги до Ладо-

ги, щоб зрештою на їхніх кістках постала нова столиця 

імперії. Не чутно ні звичних козацьких жартів, ні пісень: 

―Ішли полки козацькії / Смутними рядами / Наче батька-

отамана / В могилу сховали‖. Особливий акцент і глибо-

кий символізм поет заклав в образі сльози (подавши зі 
зменшувальним суфіксом), які козаки витирали 

―хустками з мережками‖, та України-вдови, якій тепер 

доводиться навіки прощатися уже зі своїми синами. До 

останніх запізно приходить усвідомлення, що 

―Віддались у неволю / І навіки погубили / Козацькую 

долю!?‖13.  

Аналогічні роздуми над долею України у поезії 

―Бажаннє‖ (1861) навіть підштовхують ліричного героя 

до єдино можливого вчинку в такій ситуації – самовбив-

ства, яке поет з гіркою іронією називає бажанням: 

―Дайте, люди, дайте добрі, / Отрути напитись, <...> Я не 
бачу на сім світі / Ні правди, ні волі, Ні любови, ні при-

віту, Ні справжньої долі‖14. 

У своєрідному поетичному маніфесті ―Моє бажан-

ня‖ (1862) поет відкидає песимізм і зневіру, вже у пер-

шій строфі позиціонує себе як нова людина і декларує 

розрив із замилування минулим: ―Не обскурант я, що не 

плачу / За тим, чого нема‖, таким чином закликає сучас-

ників, пам’ятаючи трагічні помилки минулого, дбати 

про теперішнє і майбутнє своєї держави, яку ліричний 

герой розуміє, як: ―Слов’ян усіх в одній сім’ї / Побачить 

хочеться мені‖15. Висловлена ідея віддзеркалює тогочас-
ні авторські прагнення, значною мірою інспіровані мані-

фестом Кирило-Мефодіївського братства. Окрім того, 

варто пам’ятати, що Кониський з глибокою пошаною 

ставився до М. Костомарова, був особисто знайомий з 

ним і підтримував приязне листовне спілкування, зреш-

тою присвятив йому поезію ―Пророк‖ (1862). Отже, за-

маніфестоване у творі ―бажання‖ цікаве тим, що дозво-

ляє зафіксувати висхідну точку у світоглядній еволюції 

автора, адже поступово з’являтиметься усвідомлення 

необхідності вільного й самостійного життя України, як 

бачимо це, наприклад, у творі ―Заповідь‖.  
Щодо названої вище поезії, то вона виразно перегу-

кується із ―Заповітом‖ Т. Шевченка: ліричний герой 

передчуваючи близький відхід у засвіття, звертається до 

побратима з єдиним проханням — поховати в українсь-

кій землі. Як мученик, що постраждав у боротьбі за сво-

боду України, він спочиватиме до ―правого суду‖ й 

―воскресне‖, щоб благословити її вільне й щасливе бут-

тя: ―Тая пісня всіх розбудить, / Всі мертвії встануть. / 

Щоб на вольну Україну / Оком вольним глянуть!16. 

10 Ibidem, Р. 514. 
11 Konys‟kyi O. “Vesna j zyma” [„Spring and Winter‟], Galychanyn [Galychanyn], 1861, Kn.1, vyp.1, P. 5 [in Ukrainian]. 
12 Konys‟kyi O. Opovidannia. Povisti. Poetychni tvory..., op. cit., P. 521 [in Ukrainian]. 
13 Ibidem, Р. 519.  
14 Konys‟kyi O. “Bazhannie” [„Wishes‟], Galychanyn [Galychanyn], 1861, Kn. 1, vyp.1, P. 6 [in Ukrainian]. 
15 Konys‟kyi O. Opovidannia. Povisti. Poetychni tvory ..., op. cit., P. 514 [in Ukrainian]. 
16 Ibidem, P. 516. 
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Колоніальне становище українців зумовило появу у 

поетичному доробку Кониського низки творів, у яких 

акцентується проблема політичних переслідувань, адже 

сам поет і чимало його однодумців і побратимів по Пол-

тавській громаді зазнали моральних і фізичних утисків, 
унаслідок чого одні опинилися у в’язниці чи на заслан-

ні, дехто там і загинув (―Каторжник‖, ―Усе плаче‖, ―До 

В. В. Лободи‖, ―Думка‖, ―На смерть С…а С…а М-к-а‖), 

інші були приречені на ―повільне вмирання‖, тобто зга-

сання життєвих сил і творчого потенціалу через заборо-

ну публікації чи постійний поліцейський нагляд. Попри 

глибокий відчай засланців: ―За святе — святий стражда-

єш / За народню справжню долю / Узяли тебе у нево-

лю‖, розлуку з рідними й друзями, автор провіщає спра-

ведливе покарання кривдникам: ―Час настане — Бог 

устане / На лютого ката! <...> Оніміють окаянні, / Замо-
вкне їх слово, <…> І пожре огонь лукавих / Дітей Вави-

лона‖17. Передчуваючи, що і йому не уникнути покаран-

ня, поет у низці творів прощається із батьківщиною 

(―Послідній день‖, ―Думка‖), а опинившись на засланні 

(1863), тужить за Україною, у пам’яті зринає все, чим 

дорожив, що давало натхнення до праці й творчості 

(―Пісня‖, ―До себе‖, ―До старої моєї неньки‖). 

Та перебуваючи на засланні, ліричний герой не 

хоче втрачати зв’язку із батьківщиною, й грудочка зем-

лі, яку той просить побратимів передати йому, не тільки 

має полегшити душевні страждання, а й стати остан-
ньою дорогою річчю у могилі (―Братам на Вкраїну‖). 

Зважаючи на критичний стан здоров’я, Кониський на-

віть провіщав власну смерть: ―Отак, не вирвавшись на 

волю, / В тюрмі, в неволі і помру!.. / В чаду безправ’я і 

неволі — / в кайданах руки я згорну…‖18. 

У поезіях ―Не вірю клятві я раба‖, ―Філантропи‖, 

―Ти любиш, сидячи у хаті‖, ―Не тямлю сам‖, ―В розкіш-

ній залі світло сяє…‖, ―Ви підупали, земляки! ‖, ―Панам

-лжелібералам‖, ―Не призивайте всує Бога‖ поет зверта-

ється до теми морального стану суспільства й українсь-

кого панства зокрема, яке не переймається долею наро-
ду і взагалі національними свободами, а дбає про свій 

матеріальний добробут, уже ставши його рабами: ―Се 

фарисеї наших днів, / Тільки хрестом покриті, / Брехнею 

спутані кругом, / Неволею повиті / <…> Їх бог брехня, 

їх гроші бог, / Їх бог – їх раб багатий‖19. В інвективі ―Ви 

підупали, земляки! ‖ поет жорстко картає земляків за те, 

що змирилися із таким рабським становищем, навіть 

більше — допомагають ворогові розправитися із інако-

думцями: ―Халяву лижете у ката, / Свого лякаєтеся бра-

та, / Гукаючи: ―Распни! Распни!... ‖20.  

Багаторічна громадська активність підводила поета 
до актуалізації ще однієї проблеми українства — відсут-

ність морального й інтелектуального лідера, що зумів би 

об’єднати розрізнених за ідеологічними переконаннями 

українців; а також невміння і небажання самих україн-

ців забути тимчасові й дріб’язкові незгоди заради вищої 

мети. Перед ліричним героєм, що готовий служити на-

роду і навіть заради нього пожертвувати своєю свобо-

дою і життям, громадянський обов’язок перед поневоле-

ною країною перевищує особисті життєві розчарування: 

―Кинувся б на хвилі, нехай би втопили, Так в серці па-

лає ще інша любов: Любов до родини – святої Вкраї-

ни!‖21.  

Поет звертав увагу на значиму для української спі-

льноти проблему національного пророка та його взає-
мин із соціумом. Беззаперечним авторитетом на той час 

був Т. Шевченко, за яким у літературі й свідомості укра-

їнців закріпився образ Батька та Апостола, і до якого 

Кониський ставився з великою пошаною і тяжко пере-

живав його смерть. Відповідні рефлексії не без міфоло-

гічного нашарування зустрічаються, наприклад, у поезії 

―На смерть Тараса Шевченка‖. Та проблема, на думку 

Кониського, полягає не так у відсутності моральних 

авторитетів, як у взаєминах такої особистості й суспіль-

ства, і висновує, що попри просвітницьку роботу народ 

ще залишається далеким від усвідомлення проповідува-
ної ідеї національної свободи, легко, а інколи й з матері-

альної вигоди, збивається на манівці москвофільства, а 

зневіра в суспільстві настільки висока, що ―коли б Хри-

стос сюди прийшов Любов народню возвіщати, І він тут 

віри б не найшов, І його б стали зневажати‖22. Лідером, 

як мріялось Кониському, знову міг би стати 

М. Костомаров, однак різні ідеологічні орієнтації, незго-

да і непорозуміння у суспільстві і передусім серед куль-

турницької інтелігенції перешкоджають згуртованості і 

шкодять спільній ідеї. Рефреном звучить остання строфа 

вірша ―Пророк‖: «Ходім, ходім мерщій відсіль: / Бо ми 
обидва добре знаєм, / Що в краю рідному ніхто / З своїх 

пророком не буває‖23.  

Дещо песимістично звучить оцінка особисто його 

служіння народові, насамперед через доволі скромні 

можливості, про що відверто говорить: ―Коли б я зду-

жав розбудить / Братів із тьми на світ підняти, / Коли б 

умів їх врозумить, / Як тяжко стогне наша мати! / Та ба! 

Не дав Господь мені / Душі могучої пророка, / Словес 

його не дав мені, / Не дав всевидючого ока! ‖24 (―Коли 

б‖), та водночас поет свідомий того, що його праця не 

завжди знаходитиме розуміння і позитивний відгук сус-
пільства і що він завжди буде диваком та ізгоєм на рід-

ній землі. 

У ліриці Кониського з виразними громадянськими 

темами і мотивами раз за разом зринають образи-

символи тюрми, скорбної чаші, сльози, темної ночі, хо-

лодної зими, пустки, чорного ворона, завдяки чому вда-

ється створити глибоко драматичну й навіть трагічну 

картину буття в підросійській Україні. Інколи поет пос-

луговується традиційним набором романтичних образів, 

інколи і більш древніми, язичницькими, наприклад, для 

подолання національних негараздів ліричний герой зве-
ртається до природних стихій. Ліричний герой ніби на-

магається заговорити буйний вітер, аби той стишив 

свою руйнівну силу над і без того знедоленими україн-

цями: ―Повій, вітре, тихесенький / З-за синього моря, / 

Да принеси в Україну / Козацькую волю‖ (―Вітер‖), то, 

навпаки, звертаючись до моря, яке мало б пам’ятати, як 

по ньому ширяли козацькі чайки, сподівається: ―Може 

твої хвилі, сивії, сердиті Того розревілись, щоб нас роз-

будити, Щоб тюрму підмити, увесь гній обмити І чисти-

17 Konys‟kyi O. “Vesna j zyma” [„Spring and Winter‟], Galychanyn [Galychanyn], 1861, Kn.1, vyp.1, P. 13 [in Ukrainian]. 
18 Konys‟kyi O. Opovidannia. Povisti. Poetychni tvory ..., op. cit., P. 531–532 [in Ukrainian]. 
19 Ibidem, P. 520. 
20 Ibidem, P. 552. 
21 Ibidem, P. 525.  
22 Ibidem,P. 518. 
23 Ibidem, P. 518. 
24 Konys’kyi O. ―Koly b‖ [If be], Slovo [Word], 1862, N 78, P. 13 [in Ukrainian]. 
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ми синами на волю пустити? ‖ (―До моря‖)25. 

У поезії ―На смерть Тараса Шевченка‖ поет ство-

рив докладну мінорну картину скорботи за Кобзарем, в 

якій місяць ―…в хмару загорнувся / Перестав світити‖, 

―…зірки поховались, / мов за батьком діти. / Ніч, мов 
ворон, чорна стала…‖, ―Вітри буйнії з хрестами / Сумно 

розмовляють…‖. Глибину втрати Шевченка поет втілив 

у образі зачиненого покутнього вікна України. Як відо-

мо, в українській культурі вікно символізує ―межу між 

світами, через яку можуть проникнути в дім як світлі 

сили, так і темні; через вікно людина спілкувалася з не-

бесними богами‖, його сакралізація ―зумовлена значною 

мірою якраз спільністю його функцій з оком‖, великого 

значення надавалося ―покутньому‖26. ―Зачинилось в 

Україні / Покутне віконце; / Заховалось під землею / 

Українське сонце‖, й українцям тільки залишається на-
дихатися його творчість і чекати ―воскресіння‖: ―Спи, 

Тарасе, тихо-тихо, / Поки Бог розбудить; / Твою пісню в 

Україні / Повік не забудуть‖27. 

Висновок. Як свого часу зазначив О. Авдикович: 

―Кониський найстарший український письменник, у 

якого ідея національна голошена сміло, виразно і пос-

тійно, а горизонт патріотичної свідомости виходить не 

то поза вузькі рами етнографічного українофільства 

початку XIX століття, а поза межі обласного українст-

ва, замкненого політичними умовами російської держа-

ви‖28. Аналіз поетичного доробку О. Кониського засвід-
чив, що авторські ідеї та прагнення, виражені у поетич-

ному слові, були суголосні з прагнення насамперед то-

гочасної національної інтелігенції та в цілому свободо-

любними настроями самих українців. Кониський нале-

жав до числа тих українських поетів, що серед іншого 

ще й формулювала ці ідеї, адаптовували й апробовували 

серед широкої читацької аудиторії, обравши для цього 

нескладні жанрові форми, символіку й образну систему. 
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Валентин Мальцев. Об отдельных особенностях дистиха как строфы в украинском силлабическом стихосло-

жении ХVІІІ века. Цель исследования заключается в выделении признаков строфичности в текстах с постоянной пар-

ной рифмой, а также в выяснении особенностей структур, форма которых отличается от типичного сплошного стихо-

творного текста с парными рифмами. Методы исследования: формально-статистический, сравнительный, описатель-

ный. Научная новизна. В статье впервые поднята проблема места двустишия как строфы в бинарной оппозиции 

―строфический – астрофический‖ стих на материале украинской поэзии XVIII века., рассмотрено несколько вариантов 

разнообразия и четкого строения двустиший с постоянной парной рифмой. Выводы. Подавляющее большинство поэти-

ческих текстов со сплошной парной рифмой следует трактовать как строфические двустишные образования. Формы с 

частыми междустрофными переносами, отклонениями от парной рифмы и холостыми окончаниями по структуре при-

ближаются к астрофизму. 

Ключевые слова. Строфика, строфа, астрофический стих, двустишие, рифмовка, рифма, клаузула, цезура. 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 

науковими завданнями. Над українським силабічним 

віршем тривалий час тяжів ―ореол‖ штучності, простоти 

чи навіть примітивності. Таку стереотипну рецепцію 

складочисельної версифікації зумовила передовсім ме-
ханічна екстраполяція на український ґрунт поглядів на 

російську силабіку. Ще М. Ломоносов, ―автор‖ реформи 

російського вірша – переходу від силабіки до силабо-

тоніки – висунув тезу про неприродність цієї системи 

для російської мови. Значна частина українських літера-

турознавців, особливо в радянську добу, сміливо засто-

совувала це твердження й до українського силабічного 

вірша, попри народнопісенну основу для розвитку цієї 

системи в нашому віршуванні та значно тривалішу істо-

рію, у порівнянні з російською силабікою (з 2 половини 

ХVІ до кінця ХVІІІ ст. складочисельний вірш домінував 
в українській поезії, упродовж ХІХ ст. існував хоч і на 

другорядних, у порівнянні із силабо-тонікою, проте все 

ж на дуже помітних ролях (досить згадати ―силабічного 

поета Шевченка‖, як його назвав І. Качуровський)). І 

хоча переважна більшість українських віршознавців 

давно відмовились від такого стереотипного сприйняття 

(Б. Бунчук, І. Качуровський, Н. Костенко), все ж відго-

мін цього літературознавчого міфу подекуди можна 

побачити і в сучасних джерелах (щоправда, переважно, 

не власне віршознавчого плану). 

Одним з головних виявів такої удаваної примітив-
ності українського силабічного вірша була одноманітна 

строфіка. Скажімо, в авторитетному літературознавчому 

словнику ―Nota bene‖ зазначено, що ―С.[илабічне] в.

[іршування] характеризується також парним римуван-

ням‖1. З таким трактуванням паралельного римування, 

як ледь не однієї з основних ознак силабіки, жодною 

мірою погодитись не можна. Досить згадати терцети чи 
октави Ф. Прокоповича, багату й різноманітну строфіку 

Г. Сковороди, зрештою, анонімну світську лірику, щоб 

зрозуміти, наскільки таке визначення далеке від реаль-

ності. За словами Б. Бунчука, ―За два століття українські 

поети розробили різні ритмічні форми цього вірша, уріз-

номанітнили риму, здійснили експерименти з цезурою, 

витворили велику кількість строф, ввели внутрішню 

риму, добилися цікавих інтонаційних ходів за допомо-

гою перенесень‖2.  

Разом із тим, парне римування, справді, було прові-

дною формою строфічної організації поетичного тексту 
в низці поширених жанрів. Зокрема, така форма прита-

манна шкільним драмам та інтермедіям (за винятком їх 

пісенних партій), більшості гумористичних та сатирич-

них віршів, частині світської лірики тощо. Які особливо-

сті притаманні цій найпростішій і найбільш поширеній 

строфічній побудові, а також які ознаки власне строфи 

їй притаманні, йтиметься у цій статті. 

Мета дослідження полягає у виділенні ознак стро-

фічності в текстах із постійною парною римою, а також 

у з’ясуванні окремих особливостей таких структур, фор-

ма яких дещо відходить від типового суцільного віршо-
ваного тексту з парними римами. 

Аналіз останніх досліджень. До форми українско-

1 Literaturoznavchyi slovnyk-dovidnyk [Literary dictionary-reference book], Kyiv : Akademija, 2006, P. 620 [in Ukrainian]. 
2 Bunchuk Borys. ―Pro formu poetychnykh tvoriv H. Skovorody‖ [About the form of H. Skovoroda`s poetic works], Bibliya i kulʹtura 

[Bible and culture], Vyp. 1, Chernivtsi: Ruta, 2000, P. 98–103 [in Ukrainian]. 
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го силабічного вірша науковці звертаються не так часто. 

Дослідження ІІ половини та кінця ХХ ст. до сьогодні 

залишаються актуальними. Безпосередньо питань стро-

фіки торкалися М. Сулима3, Д. Чижевський4, 

В. Шевчук5. Перший із них, автор найбільш ґрунтовної 
на сьогодні віршознавчої праці про давню українську 

поезію „Українське віршування кінця ХVІ – початку 

ХVІІІ ст.‖ зупинився, зокрема, на виділенні строфи як 

версифікаційної одиниці. Зокрема, дослідник пов’язує її 

виникнення не лише із власне версифікаційними проце-

сами та причинами, а й із високим рівнем розвитку кни-

годрукування в Україні того періоду: ―Графічне групу-

вання віршованих рядків у симетричні відрізки, виділен-

ня поетичних одного або кількох рядків було підґрунтям 

для практичної кристалізації й теоретичного осмислення 

строфічних утворень, для дефінітивного опису явища і 
термінологічної його фіксації‖6. М. Сулима подав низку 

зразків графічного виділення певних відтинків тексту 

(які сам він не вважає строфами), але не за допомогою 

звичного зараз ―горизонтального‖, а ―вертикального‖ 

пробілу, на кшталт абзацу в прозі. ―Вертикальний про-

біл виник набагато раніше, ніж горизонтальний – ще 

тоді, коли з’явився абзац‖7. 

Д. Чижевський та В. Шевчук зупинились на стро-

фічному розмаїтті форм у віршах Г. Сковороди. 

Одним із найбільш сучасних досліджень віршуван-

ня в давній українській літературі стала дисертація 
М. Гуцуляка ―Українське віршування 30–80-х рр. XVII 

ст.‖8. Щодо строфіки, науковець подав такі дані: 

―Строфіка давньоукраїнських віршів не відзначалася 

різноманітністю. Переважна більшість текстів укладена 

двовіршами (93,3% строфічних форм). 4% строфічних 

форм припадає на катрени. […] Загальна кількість зафі-

ксованих сапфічних строф – 139 (2,5% строфічних 

форм). У рідкісних випадках твори укладалися тривір-

шами (0,3%)‖9. 

Виклад основного матеріалу. М. Сулима про 

строфічний рівень силабічної поезії кінця ХVІ – початку 
ХVІІ ст. пише так: ―Легко помітити, що двовірш іще не 

мислився поетами як ―поєднання двох чи кількох віршо-

ваних рядків у ритмічну, інтонаційну і смислову ці-

лість‖ [у лапках М. Сулима наводить визначення стро-

фи, подане Ахмановою. – В. М.]‖10. Чи не головний ар-

гумент – численні перенесення на межах двовіршових 

груп. Разом із тим, М. Сулима доречно звернув увагу на 

спроби виділити строфічні утворення не лише традицій-

ним для нової та новітньої поезії пробілом між ними, а й 

на інші графічні ―маркери‖: відступи одного з рядків, 

―зубчастий запис‖ тощо. 

За словами В. Холшевникова, ―двовірші порівняно 

рідко бувають строфою в повному сенсі слова. Потрібно 
писати дуже лаконічно, короткими фразами, щоби вкла-

сти поетичну думку в тісні рамки двох віршів‖11. Тобто, 

очевидно, що в такому тексті для науковця ключовою 

ознакою стає хоча б відносна синтаксична й смислова 

завершеність, замкнутість ―поетичної думки‖ у межах 

двох рядків. Проте, на наш погляд, таке зауваження мо-

же стосуватися лише коротких розмірів. Приміром, 2-х 

рядків 13-складового вірша цілком достатньо, щоб уміс-

тити в них більш-менш автономну ―поетичну думку‖.  

М. Пейсахович наголошував навіть на різниці між 

астрофічним текстом з парними римами і строфічним з 
двовіршовою структурою: ―Твори астрофічної двовір-

шової форми суттєво відрізняються від творів, викона-

них строфічними двовіршами. Цю відмінність ми вбача-

ємо, передусім, у певній композиційній тенденції, що 

підтримується структурними особливостями римованих 

пар віршів. У творах строфічної форми двовірші, зазви-

чай, мають інтонаційно-синтаксичну й тематичну авто-

номність та відмежованість, що підкреслено й графічно 

– відмежуванням їх один від одного пробілами […]. В 

астрофічних же творах двовіршової форми інтонаційно-

синтаксична автономність віршових пар не тільки не є 
правилом (хоч і не виключається), але поступається міс-

цем тенденції до їх інтонаційно-синтаксичної, а отже, й 

тематичної незавершеності, що також підкреслено гра-

фічним оформленням: римовані пари віршів пробілами 

не відділяються‖12. Отже, для науковця ключовими 

ознаками для розмежування строфічних та астрофічних 

текстів із парною римою є інтонаційно-синтаксична 

автономність і, як її наслідок, графічний чинник. 

Л. Тимофеєв також наголошував на ключовому 

значенні інтонаційної цілісності: ―Різниця між строфіч-

ним та астрофічним віршем умовна. І в тому, і в іншому 
випадку перед нами в основі строфічних утворень ле-

жить завершеність інтонаційних періодів‖13. Більше 

того, Л. Тимофеєв, як і І. Качуровський, заперечував 

необхідність повторюваності певної комбінації рядків, 

як ключову ознаку виділення строфи14. Також науко-

вець зазначав, що ―в залежності від інтонаційної струк-

тури […] двовірш дає різноманітні інтонаційні типи 

александрійський вірш, елегійний дистих, силабічний 

3 Sulyma M. Ukrayinsʹke virshuvannya kintsya XVI – pochatku XVII st. [Ukrainian poetry of the late XVI – early XVII centuries], Kyiv: Nauk. 

dumka, 1985 [in Ukrainian]. 
4 Tchyzhevskyi D. Ukrajins`ke literaturne baroko : Vybr. Pratsi p davnioji l-ry [Ukrainian literary baroque: Selected. works from ancient times], 

Kyiv: Oberehy, 2003 [in Ukrainian]. 
5 Shevchuk V. ―U chomu polyahala poetychna reforma Hryhoriya Skovorody‖ [What was the H. Skovoroda`s poetic reform], Nauka i kulʹtura. 

Ukrayina [Science and culture. Ukraine], Kyiv, 1990, Vyp. 24, P. 174–182 [in Ukrainian]. 
6 Sulyma M. Ukrayinsʹke virshuvannya kintsya XVI — pochatku XVII st. …, op. cit., P. 107 [in Ukrainian]. 
7 Ibidem, P. 193. 
8 Hutsulyak M.V. Ukrayinsʹke virshuvannya 30–80-kh rr. XVII st. [Ukrainian versification of 30–80 years of XVII century], avtoref. dys. ... kand. 

filol. nauk : 10.01.06, Chernivtsi, 2017, 20 p. [in Ukrainian]. 
9 Ibidem, P. 13. 
10 Sulyma M. Ukrayinsʹke virshuvannya kintsya XVI — pochatku XVII st. …, op. cit., P. 107 [in Ukrainian]. 
11 Kholshevnikov V. Osnovy stikhovedeniya: Russkoye stikhoslozheniye [Fundamentals of poetry: Russian versification], Ucheb. posobiye dlya 

stud. filol. fak. 4-ye izd., ispr. i dop. Sankt-Peterburg. : Filologicheskiy fakul'tet SPbGU; Moskva : Izdatel'skiy tsentr ―Akademiya‖, 2002, P. 130 

[in Ukrainian]. 
12 Peysakhovich M. ―Astroficheskiye stikhotvoreniya Lermontova‖ [Lermontov`s astrophic poems], Voprosy russkoy literatury [Questions of Rus-

sian literature], 1974, N 2, P. 68 [in Ukrainian]. 
13 Timofeyev L. Ocherki teorii i istorii russkogo stikha [Essays on the theory and history of Russian verse], Moskva: Gos. izd-tvo khud. lit-ry, 

1958, P. 148 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem, P. 145. 
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тринадцятискладовик за своєю будовою різко відрізня-

ється від чотиристопового ямба з парним чоловічим 

римуванням […]. У першому випадку величина рядка, 

що може увібрати кілька інтонаційних одиниць, сприяє 

тому, що двовірш легко утворює закінчений інтонацій-
ний період‖15. Тобто, 137-складовий вірш із парним ри-

муванням науковець однозначно вважав строфічним. 

М. Гаспаров строфу визначав так: ―це група віршів, 

поєднаних якою-небудь формальною ознакою, що пері-

одично повторюється‖16. Розглядаючи парне римування, 

вчений зазначав, що ―воно дає гранично коротку строфу 

[виділення наше. – В. М.] – два вірші, таку коротку, що 

деякі теоретики стверджують, нібито це навіть ще не 

строфа, і розглядають парне римування окремо від стро-

фічного. Один з доводів: за правилом альтернансу за 

двовіршем з чоловічим закінченням повинен іти дво-
вірш із жіночим закінченням, і навпаки, тобто двовіршо-

ві строфи не можуть бути тотожними за римуванням, як 

це належить строфам. Проте для цього вірша [прикладу, 

наведеного М. Гаспаровим. – В. М.] це питання не пос-

тає, тому що сам автор поділив його на двовірші пробі-

лами‖17. Перша частина наведеної цитати очевидно де-

монструє, що сам науковець вважав такі сполуки саме 

строфами.  

У дослідженні, присвяченому ―строфіці нестрофіч-

ного ямба‖18 науковець відзначав, що ―з точки зору 

строфіки віршовані тексти поділяються не на два, а що-
найменше на три типи: строфічний, астрофічний та про-

міжний‖19. Примітно, що, за поданими ним далі визна-

ченнями, текст із постійною парною римою належить 

навіть не до проміжної, а до строфічної групи, яку вче-

ний кваліфікував як ―текст, який чітко ділиться на групи 

рядків, тотожних за обсягом і розташуванням певних 

метричних чи римових ознак‖20. Як бачимо, на відміну 

від М. Пейсаховича та В. Холшевникова, синтаксичну 

автономність, завершеність М. Гаспаров до уваги не 

брав, а графічне виділення строфи для нього було лише 

додатковим, хоча й важливим показником. Слід також 
відзначити, що в тексті із регулярною парною жіночою 

римою правило альтернансу апріорі не може бути ви-

тримано, а отже, тут іще на один аргумент менше проти 

строфічності таких текстів. Зрештою, і в ―Нарисі історії 

російського вірша‖ вчений такий вірш розглядав саме 

серед строфічних. 

Однозначно висловився щодо таких структур і 

А. Ілюшин: ―Найпростіші строфи [виділення наше. – 

В. М.] – двовірші з парною римою. Ними буяє російське 

віршування ХVІІ ст., яке, окрім суміжного римування, 

власне, іншого не знало. Ним користувались досилабіс-
ти, а силабісти почали графічно виділяти двовірші – 

відступом у кожному парному рядку. Не зайвим буде 

нагадати, що власне силабічний вірш з’явився в російсь-

кій літературі завдяки вихованцеві Київського колегіу-

му С. Полоцькому. Переважна більшість його послідов-

ників, поетів-силабістів, також були виховані на київсь-

ких поетичних традиціях. Тому, вочевидь, це було своє-
рідне продовження традицій української силабіки. З 

цього приводу Д. Чижевський зазначав, що ―у цілому 

російська література 17-го віку виглядає в певний час та 

в певних частинах як якийсь ―філіал‖ української літера-

тури‖21. Тому міркування А. Ілюшина щодо строфіки 

силабічного вірша цілком коректно розглядати і в кон-

тексті української версифікації. 

П. Руднєв виокремлював три основні ознаки стро-

фічного тексту: графічне виділення, рівність текстових 

відрізків за кількістю рядків та замкнутість римування, 

відкидаючи синтаксичну замкнутість як фактор мовний, 
а не власне віршовий. Він відносить текст до строфіч-

них, коли наявні хоча б 2 з 3-х названих факторів22. 

І. Качуровський виділив 5 ознак строфи:  

1) клаузула,  

2) рима,  

3) розмір,  

4) синтаксична завершеність мовного [в оригіналі – 

―речевого‖. – В. М.] періоду,  

5) літературний канон (традиційно-умовна ознака), 

які ―звичайно […] виступають у певних комбінаціях‖23.  

Хоча далі науковець наводить зразки й самостійно-
го існування кожної з наведених ознак, коли їх достат-

ньо для виділення строфи. Промовистим, на наш погляд, 

є вже перший із наведених прикладів – вірш О. Влизька:  

І повірте: сто раз легше 

Оспівати синь Бретані, 

Ніж схопити кольорити 

Одеситок і розмов, 

Що трактують про кохання, 

І – до речі! – про затоку, 

Що над нею – трамонтана, 

А під нею – скумбрія!24. 
По-перше, бачимо, що І. Качуровський не брав до 

уваги графічний фактор – пробіл між строфами чи, в 

цьому випадку, його відсутність (хоча в більшості на-

ступних прикладів все ж у строфічних творах ця ознака 

наявна). По-друге, перша та четверта ознаки вступають 

у конфлікт – на межах наведених строф наявне перене-

сення. Тобто, яскраво виражена власне версифікаційна 

ознака, принаймні в цьому випадку, переважає, умовно 

кажучи, мовно-версифікаційну. Науковець це деталізує 

далі, говорячи про ―розриви й перехвати в строфі‖: 

―Подібно до того, як переходить речення з вірша в вірш, 
так само може воно переходити з строфи в строфу, бо ж 

фонічна закінченість віршової групи, що зветься стро-

15 Ibidem, P. 144–145. 
16 Gasparov M. Russkiy stikh nachala XX veka v kommentariyakh [Russian verse of the early XX century in the comments], Izdaniye 

vtoroye (dopolnennoye), Moskva: ―Fortuna Limited‖, 2001, P. 165 [in Ukrainian]. 
17 Ibidem, P. 165–66. 
18 Gasparov M.L. Strofika nestroficheskogo yamba v russkoy poezii XIX veka [Strophics of astrophic iambic in Russian poetry of the 19th 

century], Izbrannyye trudy [Selected works], Vol. III, Moskva: YAzyki russkoy kul'tury, 1997, P. 340–365 [in Ukrainian]. 
19 Ibidem, P. 340. 
20 Ibidem, P. 340. 
21 Tchyzhevskyi D. Ukrajins`ke literaturne baroko : Vybr. Pratsi p davnioji l-ry [Ukrainian literary baroque: Selected. works from ancient 

times], Kyiv, Oberehy, 2003. P. 323 [in Ukrainian]. 
22 Rudnev P., Rudnev V. Tipologiya stroficheskikh kompozitsiy v russkom stikhe [Typology of stanza compositions in Russian verse], 

Stilistika khudozhestvennoy rechi : Mezhvuzovskiy tematicheskiy sbornik, Kalinin, 1982, P. 140–142 [in Ukrainian]. 
23 Kachurovs`kyj I. Strofika [Strophics], Miunkhen: Instytut Literatury im. Mykhaila Oresta, 1967, P. 20 [in Ukrainian]. 
24 Ibidem, P. 20. 
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фою, передумовлюється багатьма чинниками, серед 

яких синтаксична структура не є головною і вирішаль-

ною‖25. 

Щодо двовіршів у силабічній поезії, 

І. Качуровський наводить зразок з ―Зерцала Богословій‖ 
К. Транквіліона-Ставровецького й зазначає ―В писемній 

українській поезії двовірш був відомий найдавніше. 

Його вживали (і ним зловживали) наші поети минулих 

сторіч‖26. 

Отже, базуючись на поглядах провідних віршозна-

вців, вважаємо, що є всі підстави вважати графічно су-

цільний текст із парною жіночою римою строфічним, 

найпростішою формою строфічної двовіршової органі-

зації. При цьому строфічне членування виявляється 

більш розмитим у графічно суцільних текстах із більш-

менш великою кількістю міжстрофних перенесень.  
В українських драматичних текстах XVIII ст. до-

сить часто репліки різних персонажів разом формують 

один і той самий двовірш. Інколи може з’являтися по 

кілька таких ―розірваних‖ двовіршів поспіль. Наведемо 

зразок з однієї з інтермедій до драми ―Стефанотокос‖: 

Расколщик 

Нѣт, скажи, пожалуй, мнѣ одным словом.               A 

Жид 

Цого болше хоцесь? Я уже тебѣ молвив!               A 

Расколщик 

Скажи, пожалуй, истінну, уж водить меня полно! B 
Жид 

Я есмь цоловѣк стараго закону.                                B 

Расколщик 

Ах, как радостію весь роспалился!                          C 

Жид 

Се, бачу, старый собака сказився!2                          C 

Щоправда, як бачимо, рими тут неточні, співзвуччя 

базуються на 2-3 звуках. 

Інколи в таких випадках у двовіршову репліку од-

ного з персонажів ―вклинюється‖ інший, репліка якого 

стає частиною одного з рядків двовірша і, відповідно, не 
має ―своєї‖ рими. Наприклад: 

Расколщик 

Однако ж я-то — прямой старовѣрец.                    А 

Жид 

А се ж сцо у тебе? 

Расколщик 

Вот как без перец 2.                                                    А 

У текстах, що складаються з двовіршів, інколи 

з’являються тривіршові та чотиривіршові структури з 

суміжними римами, ймовірно, внаслідок недогляду. 

Хоча, в окремих випадках, здається, такі уривки на одну 
риму вжиті цілком свідомо і дають своєрідний ефект 

нанизування у довгих синонімічних рядах: 

Русин 

[…] Рождество Христово, Богоявлѣня,              A 

Василия Великаго и Стрѣтѣня,                            A 

Сорок мучеников и Олекъсѣя,                             B29 

Так же Благовѣщеня и Вербная недѣля,              B 

Та Спаса с[в]ятого и С[в]ятая недѣля,                 B 

Там же будет Петро и пророк Иля,                       b30 

То с[в]ятого Амъброся и батка Николи.              C 

Жид 

О, вей, не хоцу ся закладати c тобою николи!      C 

О, вей, гою, доки з будет свят тих?                       D 

Русин 

Ото ж то вже, жиде, недѣля всѣх святых!31.         D 

У ―Пісні о злих панах‖ подовжений римовий ряд 

теж виконує певну композиційну функцію, підводячи 

своєрідний підсумок: наприкінці тексту розташовано 5 

рядків на одну риму: 

Жалость свою потішаймо,                                     А 
Скорб от серця отдаляймо.                                  А 

Бо злих панов бог карає,                                        В 

Смерть і войни насилає.                                        В 

Простак бідний сам не знає,                                  В 

На своюм ся присягає,                                           В 

Слезами ся умиває32                                               В 

Подібний випадок спостерігаємо і в іншій світській 

пісні ―Бистренькії річеньки…‖, де римується 8 клаузул 

наприкінці тексту. 

Так само, приміром, в інтермедії ―Воскресенскіе 

стихы‖ вжито аж два подібні ―терцети‖ поспіль, що теж 
дозволяє припустити невипадковість такого членування. 

Більше того, в цьому завершальному уривку інтермедії 

й інші клаузули несусідніх піввіршів – теж співзвучні 

(щоправда, дієслівні). Такі закінчення створюють своє-

рідний естетичний ефект постійного повернення до тієї 

ж рими: 

Педоpя 

[… ] Гречаными висѣвками с мякинами була начи-

нила A 

И, вложивши в яндолу, в пич установила.            A 

Та собѣ на лыхо в хижу отчахнула,                        B 
А як c печи утекло — того и не чула.                  B 

Ще ж такои шкоды наробило,                                C 

З юшкою и c борщем два горшка розбыло.          C 

Не ймучи ж я вѣры, усюды шукала,                     D 

Де ж воно дѣлось — и слѣду не попала,               D 

Як у воду впало!                                                      D 

Онопрій 

Та се ж, бачу, як на таку, то ты и яець не красила?  A 

Педоря 

Ох, де ж то не красила, Онопрію? Та то як упустила,  A 

Так ис киркою А горщок розбила.                         A 
Онопрій 

А щоб ты пид царський вѣнец не пидійшла, шев-

люго проклята!                                                                   E 

Се ж ты наробила, що не знатемемо свята!            E 

25 Ibidem, P. 57. 
26 Ibidem, P. 75. 
27 Ukrayinsʹki intermediyi XVII—XVIII st. [Ukrainian interludes of the XVII-XVIII centuries], Kyiv: Nauk. dumka, 1960. URL: http://

litopys.org.ua/ukrinter/int10.htm. 
28 Ukrayinsʹki intermediyi XVII–XVIII st. [Ukrainian interludes of the XVII–XVIII centuries], Kyiv: Nauk. dumka, 1960. URL: http://

litopys.org.ua/ukrinter/int10.htm 
29 В цьому випадку рими А та В кваліфікуємо, безумовно, як різні, хоча їх співзвучність – теж очевидна. 
30 Очевидно, що наголос у слові Иля – на останньому складі. Проте рима все одно залишається двоскладовою. Такі рими були 

досить розповсюдженими в поезії ХVІІІ ст. 
31 Ukrayinsʹki intermediyi XVII–XVIII st. [Ukrainian interludes of the XVII–XVIII centuries], Kyiv: Nauk. dumka, 1960. URL:  http://

litopys.org.ua/ukrinter/int13.htm 
32 Ukrajins`ka literature XVIII st. Poetychni tvory. Dramatychni tvory. Prozovi tvory [Ukrainian literature of the ХVІІІ century. Poetry. 

Dramatic works. Prose works], Kyiv, Nauk. dumka, P. 107 [in Ukrainian]. 
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Педоря 

Що ж ты мене катуеш? Що я тобѣ лихе зробила?       A 

Коли б лиш тебе лиха годына побыла!33                    A 

Рими A, B, C та D кваліфікуємо як різні, позаяк 

кожна з них має щонайменше замкнуту римову пару 
(майже в усіх випадках, за винятком потрійної рими 

шукала – попала – впало, – точну), проте співзвучність 

усіх закінчень у наведеному уривку між собою (окрім 

рими Е) теж очевидна. 

Подібний зразок такого римового ―нанизування‖, з 

іще більшою кількістю співзвучних клаузул, передцезу-

рних закінчень і навіть нерегулярної внутрішньої рими 

(щоправда, чимало з них – тавтологічні) спостерігаємо 

також в інтерлюдіях до драми М. Довгалевського 

―Коміческое дѣйствіе‖. Проте тут, окрім кінцевих, наяв-

ні також внутрішні рими: 
Буду турков воеваты, мечем слави добувати,   [A] – A 

Буду воевати,                                                    A 

Буду воевати!                                                    A 

Кармазини з луданамы, шати драты з сутанамы, [B]–[A]–B 

Совсѣм буду брати,                                        A 

З очей не спускаты,                                        A 

З очей не спускаты!34                                      A 

Таке внутрішнє римування на межах піввіршів бу-

ло дуже поширеним явищем в українському вірші ХVІІІ 

ст.  

В одному з ―віршів нищенських‖ (―О, вітайте ж, 
панове, виджу вас немало!‖) такий ―терцет‖ утворюєть-

ся шляхом введення 2-х коротких 6-складових римова-

них рядків (у решті тексту немає жодного верса, корот-

шого за 8 складів, та й 8- та 10-складових – обмаль), які 

римуються з наступним 136-складовим рядком (тобто, 

такий уривок навіює уявлення про довгий 126-складовий 

вірш із регулярною внутрішньою римою): 

Стійте, не тісніте. 

Дверей не ломіте. 

Прошу вас, для Бога, церкви не заваліте!35  

У цьому тексті наявні також два випадки здвоєних 
двовіршів – по чотири римовані рядки поспіль. Синтак-

сично та змістово такі двовірші – цілковито автономні: 

Он, як її ховає, аби її не пізнати, 

Але я вам на ню мушу пальцем указати. 

Бо я вам всім правду кажу і буду казати, 

Могли би-сте мя хоч за якого пророка альбо філо-

софа мати36  

Ймовірно, теж внаслідок недоглядів, подекуди 

з’являються й поодинокі неримовані рядки або й пари 

рядків. Подекуди такі неримовані рядки розмежовують 

римовану пару, ―вклинюючись‖ у римований двовірш. 
Проте, в окремих випадках, неримовані рядки введені в 

драматичний текст, безумовно, цілком свідомо. Скажі-

мо, у 1-й дії драми Л. Горки ―Іосиф, Патріарха‖ незавер-

шеність, ―обірваність‖ репліки Зависті підкреслено як-

раз неримованим рядком (а також графічно – трьома 

крапками), який, ―провисає‖, залишившись без римова-

ної пари: 

  Завист 

[…] Или гдѣ ест? Еще ли он по земли ходит?         A 

  Друг Іосифов 
 Живет в Пентефріевом дому, жизнь проводит   A 

Добрѣ і всѣм богатством его сам владѣет.               B 

  Зависть 

 Ни, ни! Ложній ест глагол твой: отнюд не имѣет B 

Жити нигдеже. И что ти всуе37                                X 

В інтермедії 3-й до драми М. Довгалевського 

―Комичеськое дѣйствіе‖ парне римування двовіршів 

урізноманітнено вже й складнішим римуванням (у пі-

сенній партії козака): 

Бог виручив мя оттуду, а тепер мѣсця не найду,     [A] – a 

В дому не сидѣти.                                                B 
Лѣсы, поля спустошении, лугы, сѣна покошенни, [C] – C 

Пороспускав дѣты,                                             B 

Пороспускав дѣты.                                             B 

Толко ж правда, що треба взираты на бога,     D 

То и всѣм есть в добичи простая дорога.        D 

Пойду знову на Сѣч-маты, пойду долѣ вниз шукаты,  [E] – E 

Козацкая доле,                                                      F 

Козацкая доле!                                                   F 

Ачей буду потугою, а в москаля заслугою,     [g`] – g` 

Мати ж моя, оле,                                                F 

Мати ж моя, оле!.38                                             F 

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Аналіз матеріалу та віршознавчих досліджень 

дозволяє зробити висновок, що є всі підстави трактува-

ти переважну більшість поетичних зразків із суцільною 

парною римою як строфічні двовіршові утворення. Ра-

зом з тим, у таких текстах подекуди помічаємо різні 

способи урізноманітнення цієї найпростішої строфічної 

будови. У драматичних текстах із двовіршовою строфіч-

ною організацією трапляються випадки ―поділу‖ дисти-

хів на репліки двох різних персонажів, що не руйнує 

строфічного утворення. Дещо розмивають таку структу-
ру тексти, у яких оказіонально з’являються ―терцети‖ та 

більші шматки тексту на одну риму (чи то внаслідок 

недогляду й появи ―зайвого‖, додаткового рядка, клау-

зула якого формує потрійну риму із клаузулами сусід-

нього двовірша, чи то свідомо створюючи своєрідний 

естетичний ефект ―нанизуванням‖ додаткових римова-

них клаузул). Доволі поширеною практикою було також 

введення додаткових регулярних внутрішніх рим 

(переважно, у позиції цезури), які суттєво збагачують 

звучання. 

Перспективи подальших досліджень строфічного 
рівня давньої української силабіки вбачаємо в докладно-

му вивченні строфіки силабічного вірша, у тому числі в 

контексті її кореляції з інтонаційно-смисловим члену-

ванням, тяжінні різноманітних строфічних форм до тих 

чи інших силабічних розмірів тощо. 

33 Ukrayinsʹki intermediyi XVII–XVIII st. [Ukrainian interludes of the XVII-XVIII centuries], Kyiv: Nauk. dumka, 1960. URL: http://

litopys.org.ua/ukrinter/int16.htm [in Ukrainian]. 
34 Ukrayinsʹki intermediyi XVII—XVIII st. …, op. cit., URL: http://litopys.org.ua/ukrinter/int08.htm [in Ukrainian]. 
35 Davniy ukrayinsʹkyy humor i satyra [Ancient Ukrainian humor and satire], Kyiv : Derzhavne vydavnytstvo khudozhnʹoyi literatury,  

P. 195 [in Ukrainian]. 
36 Ibidem, P. 195. 
37 Khrestomatiya davnʹoyi ukrayinsʹkoyi literatury: (Do kintsya XVIII st.) [Reader of ancient Ukrainian literature: (Until the end of the 

XVIII century.)], Uporyad. O.I.Biletsʹkyy. 3-ye vyd., dop., Kyiv: Rad. shk., 1967, P. 403 [in Ukrainian]. 
38 Ukrayinsʹki intermediyi XVII–XVIII st. [Ukrainian interludes of the XVII–XVIII centuries], Kyiv: Nauk. dumka, 1960. URL: http://

litopys.org.ua/ukrinter/int08.htm 
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Valentyn Maltsev. Some features of the distich as a 

strophic unit in the Ukrainian syllabic verse of the eighteenth 

century. The aim of the article. The article outlines the problem 

of the place of the distich as a strophic unit in the binary opposition 

―strophic – astrophic‖ verse, as well as considers several options 

for diversification from a clear two-verse structure with a constant 

double rhyme. Research methods: formal-statistical, comparative 

and descriptive. Scientific novelty. Analysis of the material and 

poetic research allows us to conclude that there is every reason to 

interpret the vast majority of poetic texts with a continuous double 

rhyme as strophic two-verse derivations. At the same time, in such 

texts can be noticed different ways of enrichment, diversification of 

such a simple strophic structure. Conclusions. There are cases of 

―division‖ of the two-verses into replicas of two different charac-

ters, which does not destroy the strophic structure in dramatic 

works with a two-verse strophic organization. Somewhat blur this 

structure of the text, in which occasionally appears ―tercet‖ and 

larger pieces of text per rhyme (either due to neglect and the ap-

pearance of ―extra‖, additional line, the clause of which forms a 

triple rhyme with the clauses of the neighboring distich, or deliber-

ately creating a kind of aesthetic effect ―stringing‖ additional 

rhyming clauses). It was also quite common practice to introduce 

additional regular internal rhymes (mostly in the caesura position), 

which significantly enrich the sound. Perspectives for further re-

search of the stanza level of ancient Ukrainian syllabics are seen in 

a detailed study of the stanza of syllabic verse, including the con-

text of its correlation with intonation and semantic division, as well 

as in the attraction of various strophic forms to certain syllabic 

proportions. 

Key words. Stanza, strophsc unit, astrophic verse, distich, 

rhyming, rhyme, clause, caesura. 
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Лариса Маркуляк. Поэтикальные особенности жанра элегии в творчестве Михаила Ивасюка. В мир художе-

ственного творчества М. Ивасюк вошел в 30-х годах ХХ в. именно поэзией. Особенно же его литературная судьба была 

всецело поглощена поэзией после трагической утраты – гибели  сына, талантливого композитора Владимира Ивасюка. 

Среди поэтических жанров, которые стали основой творчества поэта после трагического апреля 1979 года, именно эле-

гия оказалась наиболее актуальной, поскольку она изначально является песней об умершем, выражая оплакивание и 

скорбь. Невнимание литературоведов к жанру элегии в поэтическом творчестве Михаила Ивасюка обуславливает акту-

альность статьи. Научная новизна заключается в том, что впервые системно проанализирован жанр элегии в творче-

стве М. Ивасюка. Описаны специфические маркеры образной системы элегийного творчества буковинского поэта. Про-

комментированы также основные мотивы поэзии М. Ивасюка, в частности мотив памяти, мотив времени. Методы ис-

следования. Основными методами являются культурно-исторический, биографический, а также сравнительный, что 

обусловлено конкретными целями работы и спецификой анализированного материала. Выводы. Доказано, что мир эле-

гии Михаила Ивасюка основан на авторской экзистенции, связанной с непоправимой утратой – смертью сына. Обраще-

ние поэта  к жанру элегии целиком мотивировано, поскольку элегию исследователи относят к песенному жанру, кото-

рый отображает скорбь и первично использовался в процессе погребения умершего человека. Следует отметить, что 

элегии М. Ивасюка насыщены различными стилистическими красками. Таким образом, элегия в поэтическом творчестве 

Михаила Ивасюка приобретает обновленные очертания, для нее характерен стилистический полифонизм и разнообраз-

ная жанровая интонация. Изысканность поэтического авторского языка обусловила появление высокоэстетических при-

меров элегийной лирики общеевропейского уровня.     

 Ключевые слова: элегия, жанр, мотив, лирический герой, образная система. 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими 

науковими завданнями. У творчості буковинського 

письменника Михайла Івасюка чималий масив станов-

лять насамперед романні полотна. Проте поезія вабила 

його завжди. Відомий літературознавець, поет, член 
національної спілки письменників України Борис Бун-

чук зазначає: “Творчі сили Михайло Івасюк поклав на 

прозу. Однак поезія супроводжувала його все життя. 

Творчість його розпочалася поезією, поезією вона й 

завершилася. Він, власне, мусив писати вірші: цього 

вимагало специфічне світовідчуття лірика”1. Справді, 

своє входження в літературу Михайло Івасюк розпочав 

у середині 30-х років ХХ ст. саме з поезії. Поезія – та 

сфера, що стає прихистком для поета “від розпачу – 

нанизуючи крізь запону сліз рядки”2 в ту трагічну для 

всієї родини весну 1979 року, коли за нез’ясованих об-
ставин загинув син – відомий український композитор 

Володимир Івасюк. “Ці вірші вражають надлюдською 

мужністю і витривалістю автора, зворушують пощад-

ною щирістю й трагізмом. Вони належать до найвищих 

злетів людського чуття, найвищих мистецьких осяг-

нень”, – слушно зауважив літературознавець Анатолій 

Добрянський3. Михайло Івасюк інстинктивно шукає 

рятунку в поетичному слові. І хто може знати, скільки 

духовного зусилля було потрібно поетові, щоб створю-

вати поетичні шедеври! Тільки художнє слово відчуває 

поетове горе сповна, лише творчості єдиній він може 

виказати всю неймовірну тугу, яка пройняла все його 
єство: “Тому я викричуся в ці рядки/ на почорнілому 

папері,/ аби вони, незграбні й кволі,/ ввібрали/ у свої 

обвуглені слова і звуки/ мої нестерпні болі/ й хоч крапе-

льку розпуки”4. Поетичній творчості поет звіряє свої 

думки, лише вона може “затримати” життя сина, що є 

рятівним для поета. Митець перебуває в постійному 

пошукові асоціацій з образом сина: це ті ниточки, які 

допомагають поетові боротися з відчаєм утрати. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започаткова-

но розв’язання проблеми. Сучасні літературознавці 

привертали свою увагу до письменницької особистості 
Михайла Івасюка, адже його творчість органічно впле-

тена в загальноукраїнський літературний процес, вияв-

ляючи при цьому буковинський колорит в тематичному 

та мовностилістичному зрізах. Серед дослідників твор-

чого спадку письменника – Б. Мельничук, який звертав-

ся до аналізу романної творчості нашого автора. Окремі 

публікації стосуються поезотворчості митця, однак це 

1 Lazaruk M. Novi vydnokrai poetychnoi tvorchosti. Ivasiuk M. Vybrani poezii [ A new frontier of poetic creativity. Ivasiuk M. Selected 

poetry], Chernivtsi: Bukrek, 2012, P. 9 [in Ukrainian]. 
2 Ivasiuk M. Vybrani poezii [Selected poetry], Chernivtsi: Bukrek, 2012, P. 78 [in Ukrainian]. 
3 Lazaruk Myroslav. Novi vydnokrai poetychnoi tvorchosti…, op.cit., P. 3. 
4 Ivasiuk M. Vybrani poezii…,op.cit., P. 83. 
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переважно наукові спостереження над мовними особливо-

стями його поезії, розмисли про віршову структуру,  а та-

кож дослідження тематико-стильових особливостей поезії. 

Зокрема, відомий літературознавець Б. Бунчук підмітив: 

“Вірші справжнього буковинця і твердого українофіла 
виразно позначені захопленням французьким літературним 

символізмом”5. Учений впевнений, що “велика розмова (і 

не одна!) про поезію Михайла Івасюка ще попереду. Він 

був справжній поет”6. Аналіз жанрового спектру поезії 

Михайла Івасюка у наукових розвідках літературознавців 

майже повністю відсутній. Не ставала об’єктом спеціаль-

ного висліду й елегійна творчість Михайла Івасюка, тому 

мета нашого дослідження – заглибитись у світ авторської 

елегії, з’ясувати поетикальні особливостей жанру елегії.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 

жанрів, які стали осердям поетичної творчості М. Івасюка, 
елегія виявилась найактуальнішим особливо після трагіч-

ного квітня 1979 року, адже вона “стосується жалісливих 

подій, …елегії співаються як пісні померлим, виражаючи 

плачі та сум…”7. Проте Б. Іванюк зауважив, що 

“домінуючою ознакою її (елегії – Л. М.) жанрового стилю 

стає жанрова інтонація”8. Саме вона формує “статус” еле-

гії, її модифікації (елегія-сповідь, елегія-спогад, любовна 

елегія, елегія на смерть тощо). 

Загальну елегійну тональність збірки Михайла Івасю-

ка “Елегії для сина”, а також тих поетичних текстів, які 

ввійшли до “Вибраних творів” (2012 р.), створюють такі 
поезії: “Елегія”, “Від усього можу захиститись”, “Як мі-

сяць не зійде”, “Я викричався”, “Упав мій розпач”, 

“Ночами прокидаюсь…”, “Кому повім печаль свою”, “Я не 

годен ховати серце”, “Нічого не змінилося”, “Я повертаюся 

до твого світла”, “Хворіють вікна”, “Моя самотність почи-

нається” та деякі інші. Поет постійно перебуває в опози-

ційних координатах день-ніч, світло-темрява, сон-

пробудження, життя-смерть, а домінує над ними екзистен-

ційний стан самотности (“Живу у німоті затятій,/ у спога-

дах,/ як в рідній хаті,/ приречений стояти на вітрах,/ саміт-

ній і чужий,/ неначе хворий птах”)9. Цей стан батька важко 
комусь порушити. Поет бачить метаморфози, які відбува-

ються з навколишнім світом (зміна пір року, зміна дня на 

ніч), а об’єкт споглядання, образ сина стає більш зримим. 

У світі елегій М. Івасюка об’єкти втратили свою первісну 

природу, набуваючи нових смислів. Саме художні засоби 

увиразнюють їх смислове наповнення. Тому таким посут-

нім стає образ місяця, що отримує нову конотацію: “Ось 

місяць витріщивсь зухвало,/ Як око сірої сови” (поезія “У 

мене вже немає болю”). Або ж символічний образ вікон, 

які “хворіють на важке безсоння”, наче є співчутливими 

учасниками трагедії поета, бо ж його “чекання теж не знає 
сну” (поезія “Хворіють вікна”). Чи персоніфіковані образи 

телефонного дзвінка, поштової скриньки: “Моя самотність 

починається/ від глухоти,/ від німоти/ дзвінка у коридорі/ 

та спорожнілої раптово скриньки,/ в яку так рясно падали 

колись листи…”10. Поет також зазнав певних метаморфоз: 

утративши звичний погляд на речі, він наче сторонній спо-

стерігач усього, що відбувається навколо. Це своєрідна 

ініціація, адже вона “завжди увиразнює “відмирання” неак-
туальних моделей життя та відродження новітніх, відпові-

дних запитам суб’єкта, який пережив глибокі внутрішні 

трансформації”11. Відчутний конфлікт власного життя з 

життям навколишнім: “Від болю я кричу/ на велелюднім 

роздоріжжі.// А юрмища – в німім снуванні,/ тролейбусні 

дзвінки в мовчанні.// Від друзів і знайомих – ані слова.// 

Усе живе і неживе забуло мову”12. Після трагічної події 

власне автор живе за інерцією, він набуває впевненості 

поступово, ця рана така ще свіжа, проте вона є незворот-

ною, вона на все життя. Навколишній світ наче зупинився, 

наче “нічого не змінилося, нічого…”. Розум помутнів, ру-
ки опустились, серце не може сприйняти того, що відбуло-

ся. Посутнє, те, що наповнювало поета життєвою енергією, 

раптом стає незначним, другорядним. Автор охоплений 

відчаєм, навіть зорі вже не освітлюють шлях: “А нині чор-

ний відчай хоче потягти/ мене у сіті теміні/ і викинути на 

пустинний берег,/ де овиду немає і зогнили зорі”13. Мета-

фора “зогнили зорі” наділяє цю поезію особливою емоцій-

ною наснаженістю.  

Час є тим мотивом, який превалює у більшості елегій. 

Хоча ліричний герой прагне згадувати кожну, навіть най-

незначнішу деталь, пов’язану із сином, проте й дуже враз-
ливий до згадок: “Ти любив дерева ті,/  що родять,/ і ті, що 

тішать/ тінню і пташками.// Коли ішов у гаї,/ не бив їх пру-

том по гілках.// Коли ж схилявся до квіток, /то пошепки 

освідчувався/ їм в коханні.// Як вітер дув/ у чарівну сопіл-

ку/ на галяві твого дитинства,/ ти посміхався –/ по травах 

бігли коники зелені”14. Іноді він навіть прагне сховатися 

від спогадів: це цілком зрозуміло, адже надто свіжою є 

батьківська рана, пов’язана зі смертю рідної людини. Рито-

ричне запитання слугує увиразненням відчаю ліричного 

героя: “Куди ж нам сховатись –/ Мені й моїй тузі – /Від 

згадок, як птахів/ На темнім галуззі,/ Й людей, що спита-
ють: // – Де ж син твій чудесний, /Що в нашому серці Роз-

буджував весни?”15. 

Традиційна форма елегії (а це “жанр медитативної 

лірики меланхолійного, почасти журливого змісту без чіт-

кої композиції”16 у поетичному доробку М. Івасюка в осно-

вному збережена. Загалом ці елегії виписані у спокійному 

медитативному ключі, а далі розширюються їхні смисли 

завдяки використанню анафори, що увиразнена градацією, 

за допомогою якої поет підсилює мотив туги. У такому 

ключі написаний вірш “Усе мені болить”: “Болить мені і 

світло/ твоїх ліричних пальців,/ що падали пташками/ на 
клавіші рояля…// Болять мені ці стоси/ блакитного папе-

ру,/ які я покриваю/ ночами чорним горем.// Болять мені 

нестерпно/ твої всі манускрипти –/ я чую в них твій голос/ і 

5 Lazaruk Myroslav. Novi vydnokrai poetychnoi tvorchosti…, op.cit., P. 13. 
6 Ibidem, P. 14. 
7 Syvokin H. M. Davni ukrainski poetyky [An ancient Ukrainian poetics], Kharkiv: Vyd-vo Kharkivskoho derzhuniversytetu, 1960, P. 79 

[in Ukrainian]. 
8 Ivaniuk B. P. Zhanrolohichnyi slovnyk: Liryka [A genre dictionary: Lyrics],Chernivtsi: Ruta. 2001, P. 40 [in Ukrainian]. 
9 Ivasiuk M. Vybrani poezii…op.cit., P. 89. 
10 Ibidem, P. 217. 
11 Literaturoznavcha entsyklopediia: U dvokh tomakh [A literary encyclopedia. In two volumes], Avt.-ukl. Yu.I. Kovaliv, K.: VTs 

“Akademiia”, 2007, T.1, P. 422 [in Ukrainian]. 
12 Ivasiuk M. Vybrani poezii…, op. cit., 2012, P. 88. 
13 Ibidem, P. 88. 
14 Ibidem, P. 211. 
15 Ibidem, P. 80 
16 Literaturoznavcha entsyklopediia…, op.cit., T.1., P. 318. 
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дихання твоє,/й магнітофонні плівки/ із інтерв’ю з пісня-

ми,/ листи і телеграми,/ занадто лаконічні…”17. Ліричний 

герой прагне доторкнутися до найтонших сенсів екзистен-

ції, що можна побачити у поезії “Моя самотність почина-

ється”. Тут елегійне звучання поєднане з іншою тональніс-
тю, зокрема драматизацією поетичної оповіді, що підсилю-

ється різноманітними художніми засобами. У вірші носта-

льгійно-меланхолійний настрій ліричного героя під впли-

вом глибокої депресії перероджується у мотив самобичу-

вання: “Все суще в ріднім краї/ повинно розбудити в собі 

ката/ і виривати з бруку/ гранчасті каменюки/ й жбурляти в 

мене,/ аби заюшилось моє обличчя/ в крові/ і злиплось на 

чолі/ волосся посивіле”18. Ця поезія побудована як звернен-

ня до умовного адресата, тому можна стверджувати про 

“зближення” двох жанрів: елегії та вірша-заклику, для яко-

го притаманний пафос закличності. Метафори, які викори-
стані в цій поезії, спонукають уявного адресата до дій, обо-

в’язкових для виконання. Важливої ролі у змалюванні 

складного екзистенційного стану ліричного героя набува-

ють порівняння (“я ходитиму/ кульгавою примарою/ на цій 

землі,/ яку мій Син любив і пестив,/ як дівчину з розквітли-

ми грудьми”; “щоб я ходив скривавленим ізгоєм/ у ранах, і 

синцях, і згоїнах,/ а перехожі/ шарахалися у боки,/ мов від 

зачумленого маніака”; “щоб бачив я довкола себе/ лиш 

море, наче незастиглу лаву,/ де обрію й птахів немає”. На-

пруга психологічного стану ліричного героя досягає свого 

апогею у фінальних рядках поезії: “Убийте свої почуття,/ 
щоб я синів з напруги,/ коли тягтиму за собою тінь свою.// 

Усе зробіть –/ це вам під силу!/ – щоб на стільці самотності 

своєї/ сидів я,/ немов на електричному стільці”19. 

В образній системі елегій М. Івасюка важливу роль 

відіграє образ спогаду як ключового мотиву, художньо 

інтерпретованого автором. У вірші “Елегія” поет прагне 

позбутися сумних думок, занурившись у творчість: “У 

праці забуваюся. Щоразу/ Здаюсь собі таким, як був ра-

ніш./ Пливуть слова, вкладаються у фрази/ Або шикуються 

слухняно в вірш”20. Проте так триває недовго. Поет малює 

спогади про життєві стежки Володимира Івасюка. Автору 
вчувається музика, створена сином: “Із серця ноти з дзво-

ном-передзвоном – / Мабуть, готова пісня чи прелюд, –/ 

Неначе спілі ягоди із грона,/ На нотний стан із трепетом 

падуть”21. Поет  використовує рефрен, який  увиразнює 

основний мотив вірша: “І спогади, немов фіранки білі/ У 

сутінках, ворушаться в мені”22. Так, у поезії “Спогад про 

тебе” поет розпросторює мотив ностальгії, спогаду, розши-

рює семантичні межі цього мотиву. У вірші оприявнений 

екзистенційний конфлікт між прагненням побачити сина, 

вийти із жахливого сну, марення й усвідомлення жахливої 

реальності. Використання тематичної анафори артикулює 
екзистенцію поета, позаяк перед очима протікає життя, в 

центрі якого – його улюблений син: “Спогад про твоє ди-

тинство/ такий живий,/ що я можу його обняти,/ як небо в 

чистих водах річки.// Спогад про ту весняну днину,/ коли 

ти не прийшов додому,/ такий живий,/ що падаю щомиті в 

вічність,/ не маючи надії на воскресіння”23. Цей ірреальний 

світ, світ спогадів, у якому живе поет, дещо його заспоко-

ює, “збалансовує” його душу, адже вимальовує гармонійні 
стосунки батька з сином, їхнє відчуття одне одного. Ми-

тець усвідомлює, що втрата сина – не є особистою, адже 

осиротіло українське мистецтво, українська пісня, осердям 

якої був Володимир Івасюк. Важливо, щоб нащадки це 

пам’ятали: “вірую –/ твої благословенні тридцять років/ не 

стануть жовтим листям,/ що люди спалюють увосени”24. 

М. Івасюк вписує творчість сина в огром відомих імен як 

особливу гілку творчого саду українських митців, які зба-

гачували українську культуру, наповнювали суспільство 

нектаром українського духу. “Сад Воробкевича” тут воче-

видь є алюзією на Сковородинівський “Сад Божественних 
пісень”: “я повертаюся до твого світла/ і сповнююся ним,/ 

як сповнюються бджолами, пташками /і шелестами вітру/ 

черешні саду Воробкевича,/ устеленого і твоїми днями та 

роками”25. 

Чимало елегій-спогадів марковані домінантним моти-

вом “втраченого раю”. Такими є поезії “Дзвін спижевий 

бамкає…”, “Святові, мабуть, кінець…”, що засвідчують 

кардинальну зміну авторської парадигми сприйняття іншо-

го, чужого йому світу, який спорожнів, став бляклим, адже 

у ньому нема сина: “Світ змалів – нікчемна горошина. Ко-

жен ходить у скляному гробі,/ Нікому вже і кричати про-
бі”26; “Душа кривавиться / у будень і неділю./ І не загоїть  

вже її ніяке зілля”27. Поет тепер не реагує на красу світу, 

природа для нього оніміла. Весна ж для нього позбавлена 

всіляких принад: вона уособлює почуття втрати, порожне-

чі: “Весна. А в моїм серці/ не розцвітають вишні –/ В поля-

рну ніч не може/ Ніщо в мені цвісти”28. Поетову тугу та 

відчай підсилюють риторичні запитання: “Чому весна, яка 

несе/ всім людям втіху,/ ступає боязко навшпиньках/ повз 

хату мого сина,/ немов боїться марева/ фатального поло-

ну?// Чому здригається/ від шелесту дерев коло балко-

на?”29. У поезіях кінця 70-х – початку 80-х сфокусовано 
концепт “самотність”: вона тепер домінуватиме в елегіях 

М. Івасюка. Втрата асоціюється зі смертю самого автора, 

пустка, порожнеча, самота тотожні концепту смерті. Автор 

вважає себе епіцентром усього світового болю, світових 

кривд: “У мені киплять всі болі світу – Вдерлись в серце з 

швидкістю боліду.// У мені горять всі кривди віку/ Й ого-

лились рани – їх без ліку”30. Поет використовує прийом 

контрасту, самотність вступає в опозицію до краси світу, в 

якому жив син: “Усе мені болить. Болить моя самотність/ і 

марення, і сни, які приходять пізно. Болить мені і світло/ 

твоїх ліричних пальців,/ що падали пташками/ на клавіші 
рояля”31. Тепер шлях поета нікуди не веде, творчість його є 

марною. Його мандрівка – це мандрівка самітника, який 

прагне вже в іншому вимірі зустрітися з сином, бажає яко-

17 Ivasiuk M. Vybrani poezii…, op.cit., P. 129. 
18 Ibidem, P. 218. 
19 Ibidem, P. 220. 
20 Ibidem, P. 102. 
21 Ibidem, P. 102. 
22 Ibidem, P. 102. 
23 Ibidem, P. 105. 
24 Ibidem, P. 100. 
25 Ibidem, P. 101. 
26 Ibidem, P. 204. 
27 Ibidem, P. 117. 
28 Ibidem, P. 92. 
29 Ibidem, P. 117. 
30 Ibidem, P. 204. 
31 Ibidem, P. 129. 
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мога швидшого наближення цієї зустрічі: “Для мене 

позникали всі дороги;/ Зосталася лише одна – до тебе/ І нею 

мушу йти до згину, до знемоги/ Мов той святець, що сліпо 

йде до неба./ Не визнаю поразок, ані перемоги – / Мені вже 

нічогісінько не треба”32. Життєва дорога без сина – це не 
екзистенція автора. Вона обезкрилює поета, приносить 

йому лише тугу самотності і відчуття відчаю. Поетичні 

рядки “У грудях б’ється страх,/ неначе дикий птах.//Душа 

кривавиться/ у будень і неділю,/ І не загоїть вже її ніяке 

зілля”33передають екзистенційну тривогу, відчай за 

втраченим раєм. І лише спогади у ці моменти відчаю 

рятують поетову душу: “Завжди,/ коли долає туга,/ я 

повертаюся до твого світла й проймаюсь голосом/ співучих 

трав твого дитинства/ і сповіддю твоєї скрипки і рояля.// 

Тоді моє обличчя/ ледь-ледь світлішає,/ мов у дитини,\ що 

плакала занадто довго”34. 
Видається, що форму вільного вірша (верлібра) для 

багатьох творів збірки поет обрав дуже вдало, відповідно до 

свого емоційного стану. Ритміка віршів “Елегії для сина” 

часто “нерівна”, спазматична, що вказує на стан ліричного 

героя. Ця, здавалося б, невикінченість форми цілком 

умотивована. Таку невикінченість, “усіченість” 

допомагають створити різноманітні засоби образності, 

зокрема анафори, якими автор активно послуговується. До 

прикладу, у вірші “У мене вже немає болю” подибуємо 

кілька поширених анафор: “У мене вже немає болю. //У 

мене вже немає слів.// Я вже не той, що був раніше.// Я вже 
повік закам’янів”35, поезія “Прийди в мій сон” стилістично 

збагачена тематичною анафорою: “Прийди в мій сон,/ 

розрадь мене…// Прийди в мій сон / і мовчки поклади 

долоню на плече/ і тугу одведи”36. У вірші “Усе мені 

болить…” поет “виводить” на початок віршорядків 

дієслово із семантикою душевного болю. Вдаючись до 

анафори “болить”, (оскільки вона виражена одним словом, 

увиразнює мотив туги, розпачу, вважаємо її тематичною), 

автор виказує нестерпний душевний біль, що не минає: 

“Болить моя самотність…”, “Болить і порожнеча,/ де втіха 

розквітала”, “Болить мені і світло/ твоїх ліричних пальців”, 
“Болять мені нестерпно твої всі манускрипти…”37. Поезія 

“Я не годен ховати серце” репрезентує поета – сильну 

особистість, яка відсторонюється від людей, проте попри 

невимовний біль, намагається на людях не виказувати своє 

горе, навіть приборкати відчай. Цим самим поет 

накопичуватиме свої життєві ресурси для збереження 

пам’яті про сина: “Ходитиму, немов сновида,/ вулицями 

міста,/ якими ще лунають кроки.// Розмовлятиму з тобою – / 

ти ж перейшов в моє єство,/ щоб жити в нім до мого 

скону.// Я не годен ховати серце в тишу,/ мов рану у 

бандаж, – воно там  задихнеться,/ й не зможу думати про 
тебе”38.   

В окремих поезіях автор використовує традиції 

фольклорного наративу, що потверджує зокрема образний 

паралелізм: “Як місяць не зійде,/ то став цей осліпне,/ 

Сховаються зорі,/ бліді, непривітні” (“Як місяць не зійде”); 

“Мені кажуть:/ Бережи своє серце.// А я не маю серця – /

воно у мого сина” (“Мені кажуть”); “Дивлюсь в блакитне 

небо,/ В таке, як твої очі,/ Та сонця не впізнаю – / Лице його 

в сльозах” (“Весна”). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 

Таким чином, елегія у поетичній творчості М. Івасюка 

постає в оновлених виявах, їй притаманний стилістичний 

поліфонізм та розмаїта жанрова інтонація. Вишуканість 

поетичної мови автора зумовила створення 

високоестетичних зразків елегійної лірики 
загальноєвропейського рівня. Перефразовуючи походження 

назви “елегія”, можемо стверджувати, що Михайло Івасюк 

обрав власний музичний супровід для виконання елегій для 

сина. 

Зважаючи на недостатнє звернення літературознавців 

до поезотворчості Михайла Івасюка, вважаємо 

перспективним дослідження інших поетичних жанрів, до 

яких звертався автор, зокрема жанру молитви. 
 
Markulyak Larysa. Poetic features of the elegy genre in the 

works of Mykhailo Ivasiuk. In the works of Bukovinian writer 

Mykhailo Ivasiuk, the main array consists of novels. However, poetry has 

always attracted him. In fact, it was through poetry that M. Ivasiuk entered 

the world of art in the 1930s. His literary destiny was especially connected 

with poetry after the tragic loss – the death of his son, the talented 

composer Volodymyr Ivasiuk. Among the poetic genres that became the 

basis of the poet's work after the tragic April 1979, it was the elegy that 

proved to be the most relevant, as it originally meant a song over the dead, 

expressing mourning and sorrow. This genre of poetic work of Mykhailo 

Ivasiuk was not in the field of view of literary critics, which led to the 

relevance of the article. The aim of the study. Having delved into the 

world of Mykhailo Ivasiuk's author's elegy, we analyzed the poetic 

features of this genre. Research methods. The main methods were 

cultural-historical, biographical, as well as comparative, due to the specific 

objectives and specifics of the analyzed material. The scientific novelty 

lies in the fact that for the first time the genre of elegy in the works of M. 

Ivasiuk was systematically analyzed. Specific markers of the figurative 

system of the elegiac work of the Bukovinian poet are described. The 

main motives of M. Ivasiuk’s poetry are also commented, in particular the 

motive of memory, the motive of time. Conclusions. It is proved that the 

world of Mykhailo Ivasiuk’s elegy is based on the author’s existence 

connected with the irreparable loss – the death of his son, composer, 

legend of Ukrainian song culture of the 70s of the XX century Volodymyr 

Ivasiuk. The poet's appeal to the genre of elegy is fully motivated, because 

the elegy researchers refer to the song genre, which reflects the longing 

and was originally used in the burial of the deceased. 

Elegy in the poetic works of Mykhailo Ivasiuk appears in renewed 

manifestations, it is characterized by stylistic polyphony and various genre 

intonation. The sophistication of the author's poetic language led 

Paraphrasing the origin of the name "elegy", we can say that Mykhailo 

Ivasiuk chose his own musical accompaniment to perform elegies for his 

son. 

Key words: elegy, genre, motive, lyrical hero, figurative system. 
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Карине Хачатурян. Особенности временно-пространственной организации романа Панаса Мирного “Разве 

ревут волы, когда ясли полны?”. Актуальность исследования определяется назревшей необходимостью в обобщаю-

щем исследовании пространственно-временного котиниума романа Панаса Мирного. Цель научного исследования 

заключается в создании обобщающей работы, хронологически и системно, с учетом этимологических и типологических 

аспектов, которые прослеживают на конкретном материале развитие категорий пространства и времени в романистике 

Панаса Мирного. Новизна научного исследования состоит в том, что впервые на таком большом и широком материале 

анализируются особенности художественного пространства и времени в романистике Панаса Мирного, осмысливаются 

основные тенденции их эволюции. Спецификой темы обусловлен комплексный подход к применению методов исследо-

вания, среди которых: сравнительно-исторический и элементы структурного анализа. Выводы. Пространство и время в 

романе Панаса Мирного – фактор, формирующий жизненные цели героев, который определяет их характеры, душевные 

наклонности, мировозрение. 

Ключевые слова: хронотоп, художественное время, художественное пространство, топонимы, историзм. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Розвиток уявлень про художній час і 

простір як важливих категорій творчості письменника – 

одне з найзначніших досягнень сучасного 
літературознавства. Простір і час, будучи 

найважливішими буттєвими категоріями, складають 

предмет суперечок і роздумів багатьох поколінь 

філософів, теологів, соціологів та істориків. ХХІ 

століття з його соціально-економічними та моральними 

катаклізмами ускладнило ставлення людини до 

оточуючих її реалій. Сьогодні виникає потреба 

розуміння сучасності як часу своєрідного підбиття 

підсумків, історичного розуміння дійсності, яка все 

глибше проникає у всі ланки художньої творчості та 

активізує пошуки нових форм виразності, які більш 
адекватно передають сучасний погляд на буття. 

Посилена увага багатьох дослідників до проблеми часу і 

простору в літературному творі відображає новий 

погляд на мистецтво і дійсність та є наслідком 

усвідомленого тільки в ХХІ столітті прагнення “весь 

світ сприймати через час і в часі”1. 

У філологічній науці до вивчення просторово-

часових відносин вчені впритул підійшли наприкінці 

ХІХ – початку ХХ століття. Це сталося внаслідок 

актуалізації сучасних лінгвістичних досліджень до 

тексту як лінгвістичної одиниці, що дозволило 
активізувати різнопланові вчення, відповідні 

концептуальні, аналітичні, антропоцентричні, 

когнітивні та інші позиції. 

Парадоксальному осмисленню піддаються деякі 

константи людського буття, релятивний час 

ейнштейнівської фізики входить до художньої 

практики, та простір і час втрачають свій лінійний 

однорідний характер, – в цьому і полягає одна з 

важливих тенденцій в сучасній літературі, яка 
реалізувалася в посиленні алегоризації та міфологізації. 

Дослідження семантичного поля тексту уміщує, поряд з 

іншими методами та прийомами, й універсалії “часу” і 

“простору”. Подані універсалії створюють певну сітку 

координат, які експлікують оточуюче середовище в 

розумінні особистості. 

Наукові відкриття ХІХ століття (А. Ейнштейн,  

А. Попов) дозволили більш детально прослідкувати 

взаємозв’язок “простір-час”. Для позначення взаємодії 

просторово-часового поля А. Ухтомський ввів термін 

“хронотоп”:  “в чому я бачу надзвичайне придбання для 
людської думки в такому точному і, в той же час, 

яскраво конкретному понятті, як “хронотоп”, яке 

прийшло на зміну старим відмінностям “часу” і 

“простору”. З точки зору хронотопу, існують не відмінні 

криві лінії у просторі, а “світові лінії”, котрі пов’язують 

давно минулі події з подіями даної миті, а через них – з 

подіями зникаючого далекого майбутнього”2. 

Поява номінації “хронотоп” не могла пройти 

непоміченою в літературознавстві та лінгвістиці. 

Вперше поняття “хронотоп” по відношенню до 

художнього тексту застосував М. Бахтін, тим самим 
визначивши основний напрямок досліджень. Він 

стверджував: “Суттєвий взаємозв’язок тимчасових і 

просторових відносин, художньо засвоєних в літературі, 

ми будемо називати хронотопом (що означає в 

1 Bahtin M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Аesthetics of verbal creativity], М.: Art, 1986, P. 214 [in Russian]. 
2 Uhtomskij A. Dominanta [Dominant], SPb.: Piter, 2002, P. 398 [in Russian]. 
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дослівному перекладі “часопростір”)”3. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Вивченню просторово-часового континууму в художніх 

творах присвячено багато робіт: М. Бахтіна,  

Ю. Лотмана. Д. Ліхачова, М. Кагана, В. Топорова,  
В. Іванова, Б. Єгорова та інших. 

Актуальність дослідження визначається назрілою 

необхідністю в узагальнюючому дослідженні 

просторово-часового континууму роману Панаса 

Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. 

Творчість Панаса Мирного є прекрасним 

матеріалом для з’ясування взаємозв’язку просторово-

часової картини світу з особливостями світовідчуття 

письменника, яке підживлюється потужними цілющими 

коріннями традицій національної творчості. 

Мета статті – окреслити літературознавчі межі 
поняття художній час і простір та осмислити сучасні 

концепції, що стосуються взаємозв’язку часу і простору 

у структурі роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. 

У дослідженні використано такі методи: 

порівняльно-історичний (для з’ясування типових і 

відмінних рис творчої спадщини митця в контексті 

доби) та елементи структурного аналізу (для аналізу 

творів з погляду взаємопов’язаності частин цілого, 

форми й змісту). 

Виклад основного матеріалу. Творчій манері 

Панаса Мирного притаманна певна конкретизація 
художнього часу. Лексико-семантичні рамки часового 

поля експлікують різними опорними лексемами: а) 

лексеми, які позначають конкретний час або його 

тривалість: рік, місяць, тиждень, протягом десяти 

хвилин, багато років до смерті тощо; б) лексеми, які 

позначають поняття, суміщені з будь-яким тимчасовим 

відрізком: годинник, лампа, піч, одяг тощо.  

Лексеми групи “а” дозволяють адресату 

конкретизувати час дії, лексеми групи “б” створюють 

концептологічні поля, семантика яких відповідає 

певному лінійному відрізку часу і супроводжує 
психологічній стан героїв на певному хронологічному 

відрізку. 

Роман Панаса Мирного найбільш психологічно 

тонко, послідовно і ретельно описує тему самопізнання і 

морального вибору. Категорії простору і часу, які 

виконують роль визначального фактора в житті 

головного героя, представляють для нас найбільшу 

цікавість. Їх розгляд дозволяє глибоко зрозуміти 

істинний задум автора і його позицію по відношенню до 

етичного розвитку головного героя. 

Життєвий шлях особистості є предметом вивчення 
соціальної психології, психології розвитку та психології 

особистості. До цієї проблеми у вітчизняній психології 

першими звернулися Н. Рибніков, С. Рубінштейн,          

Б. Ананьєв. До цього вона, переважно, розглядалася в 

зарубіжних концепціях особистості (П. Жане, Ш. Бюлер 

та ін.). Основним у вивченні життєвого шляху 

особистості є біографічний метод. Цей метод 

розроблявся як у вітчизняній (Б. Ананьєв, 

Н. Владимирова, А. Кроник, Н. Логінова, Н. Рибніков та 

ін.), так і зарубіжній (Ш. Бюлер, Г. Олпорт, Г. Томе та 

ін.) психології. Найважливішою проблемою, піднятою 

С. Рубінштейном, є суб’єктивна картина життєвого 

шляху – суб’єктивний образ, що відображає просторово

-часові параметри людського життя і регулює 

активність особистості як суб’єкта життя. Б. Ананьєв 
спирається на погляди Л. Виготського, який розумів 

психічний розвиток як діалектичну єдність двох 

принципово різних рядів – натурального 

(онтогенетичного) і культурного, або соціального 

розвитку. Б. Ананьєву належить широко відоме і 

вкорінене у вітчизняній психології визначення 

життєвого шляху: “це історія формування і розвитку 

особистості в певному суспільстві, сучасника певної 

епохи, однолітка певного покоління”4. Суб’єктивна 

картина життєвого шляху особистості зберігається 

особливим видом пам’яті, а саме історичної, або 
автобіографічної пам’яті, яка ще мало вивчена і є 

особливою особистісно обумовленою реальністю, 

поєднуючи у собі риси інших видів пам’яті і в той же 

час володіючи внутрішньою цілісністю. 

В центрі твору незвичайний герой, бунтар, який 

здатний виявити власну ініціативу, має багатий 

емоційний світ, протистоїть несправедливості. Ставлячи 

у центрі твору Чіпку, Панас Мирний порушує складні й 

масштабні питання тогочасного суспільства. М. Бахтін 

зауважував, що часопросторові визначення у мистецтві 

завжди емоційно-ціннісно забарвлені, хронотоп “як 
формально-змістова категорія визначає (значною 

мірою) і образ людини в літературі; цей образ завжди 

істотно хронотопічний”5. Письменник викоремлює 

внутрішній часопростір Чіпки Варениченка. До питання 

внутрішнього часопростору (відбиття емоційного світу 

особистості в художньому творі) у різний час 

зверталися такі науковці, як Г. Башляр,  

Н. Копистянська, Л. Лавринович, Л. Назаревич,  

А. Темірболат. Наприклад, на думку Н. Копистянської, 

оскільки “людина – істота духовна, крім зовнішнього – 

фізичного, суспільного часопростору, в неї є внутрішній 
– індивідуальний, складний, суперечливий, що 

перебуває із зовнішнім у непростому зв’язку”6. 

Внутрішній час можна сприйняти лише за допомогою 

пам’яті, в якій акумульоване минуле, тобто, події 

продовжують власне існування, і свідомість підтримує 

континуальність світу. Не раз письменник вдається до 

монологів, як “внутрішніх” (роздумів), так і 

виголошених, особливо при змалюванні головного 

героя. Монологи Чіпки у звертанні до батька, у розмові 

з Лушнею не тільки розкривають глибокий критичний 

розум героя, а й увиразнюють ревлюційне заперечення 
тогочасного ладу. 

І минуле, і сучасне в романі “матеріалізовані” в 

конкретних людських образах, виписаних глибоко, з 

великою увагою до найдрібніших деталей.  

Роман Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?” є найбільш життєподібним, оскільки там 

фігурують конкретні топоніми, конкретні історичні 

події. У творі автор змальовує не загальний символ 

цілого суспільства, а “моральну історію” конкретної 

людини в конкретний час.  

3 Bahtin M. Voprosy literatury i estetiki: Issledovaniya raznyh let [Questions of literature and aesthetics: studies of different years], М.: 

Fiction, 1975, P. 234 [in Russian]. 
4 Ananiev B. Psihologiya chuvstvennogo poznaniya [The psychology of sensory cognition], М.: Science, 2001, P. 86 [in Russian]. 
5 Bahtin M. Formy vremeni i hronotopa v romane. Ocherki istoricheskoj poetiki. Voprosy literatury i estetiki [Forms of time and chrono-

tope in the novel. Essays on historical poetics. Literature and aesthetics], М.: Fiction, 1975, P. 235 [in Russian]. 
6 Kopistyanska N. Chas і prostіr u mistectvі slova [Time and space in mystic words], L.: PAIS, 2012,  P. 4 [in Ukrainian]. 
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Ukrainian literature 

Історизм у розкритті образів персонажів і життєвих 

явищ, прагнення розкрити кожного і кожне з його 

корінням у минулому – одна з найхарактерніших рис 

творчого методу Панаса Мирного, що пронизує роман 

“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. Письменник досліджує 
хід історії, спираючись не тільки на реальні факти, а й на 

їхній вплив на особистість, на приватне життя людини. Рух 

історії Панас Мирний показує на прикладі долі Чіпки 

Варениченка. Біографічний та історичний часові потоки 

тісно поєднані у романі. Письменник показав нам, як 

історія позначилася не тільки на біографії, а й на 

внутрішньому світі героя. В той самий час, Панас Мирний 

вірив у свого героя, у непорушність його внутрішнього 

світу. Ця віра відображена в образі Чіпки, котрий всупереч 

всім негараздам намагається віднайти правду й жити за 

нею, і прагнення його були високі, проте, зіткнувшись з 
проблемами, він починає втрачати віру. 

Письменник використовує біографічний час, який 

визначається за В. Халізевим як “дитинство, юність, 

зрілість, старість”7. Цей час пов’язаний зі значними 

періодами у житті героя. Біографічний час представлений 

у творі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” як час розкриття 

характеру, зросту та становлення літературного героя – 

Чіпки Варениченка.  

В умовах тоталітарної системи, яка трималася на 

духовній, національній, політичний, соціальній несвободі, 

погляд письменника на світ очима простої людини, що 
грунтується на емоційному сприйнятті, давав змогу 

активізувати інтерес до життя і побуту селян кінця ХІХ 

століття. 

“Матеріалізація” часу сприяє поглибленню 

психологізму, індивідуалізації персонажа, посиленню 

експресії у зображенні стосунків персонажа з ворожим 

йому середовищем. 

Час у літературі має певну виховну мету. Л. Каган 

зауважив, що “особливе чуття часу” залежить від того, як 

живе людина: чи наповнює вона життя напруженою 

творчою працею, чи спустошує неробством. “Час 
змістовний і час пустопорожній плинуть за різними 

законами”8. Варто зазначити, що час, який насичений 

цікавими подіями, чимось незвичайним, протікає дуже 

швидко, а пустопорожній або звичний – тягнеться довго. 

Це можна простежити у зображенні образу Івана Вареника 

(він же Остап Хрущ): “Остап – спершу був повеселів; 

такий балакучий, такий щирий, – Мотрю жалує, коло тещі 

ласкавий; а далі все хмурнішав та й хмурнішав. Стала 

нудьга виглядати його очима, журба невимовна гнітити 

його душу і серце... Ходить, бувало, восени або зимою по 

двору, опустить на груди голову та за цілий день і слова не 
промовить ні до кого...”9, уповільнення або зупинка часу у 

творі виступають симптомом нудьги героя. 

Дії Чіпки повністю наслідують дії його батька. 

Спочатку він гордий життям хлібороба, але зрештою 

розчаровується: господарство стає джерелом депресії. 

Чіпка починає прагнути свободи, і його думки звертаються 

до чоловічого товариства: “Все то хазяйські клопоти. Чіпці 

– байдуже до всього того... Ходить він по двору – нудно; 

увійде у хату – хатні померки ще дужче розвертають 

сумну думку”10 або “У своїй хаті він був, як чужий; вона 

йому остогидла. Йому було у ній душно, тісно; серце 

забажало волі, душа – простору. Він почав згадувати старе 

товариство...”11. Так і події, однаково віддалені від нашого 
сьогодення, живуть по-різному. Те, що було великим 

переживанням, продовжуємо сприймати як теперішнє, а 

те, що не вразило глибоко, відійшло в минуле і згадується 

лише принагідно. 

У романі широко відображена трагедія змарнованих 

годин, років, цілого життя. Трагедія людей, які не мають 

змоги застосовувати свої сили, здібності до суспільно-

корисної діяльності з вини суспільства, історичних 

обставин, трагедія тих, які з власної вини гублять своє 

життя і життя людей, які могли б зробити їх щасливими. 

Кожна людина народжується для щастя, радощів. Кожна 
мати бажає своїй дитині світлої долі. Прагнула до цього і 

Мотря, мати Чіпки, але всі мрії і сподівання розбивались 

об камінь тогочасної дійсності. Чіпка не може змінити 

соціальні обставини, наштовхується на байдужість людей, 

не мириться з цим і прагне відшукати правду і 

справедливість. Перед ним постійно стоїть проблема 

вибору: змиритися і “жити як всі”, чи піти в житті своїм 

шляхом. Автор яскраво і захоплююче змальовує Чіпку 

протягом всього його життя. Письменник досить гостро 

зображує життєві обставини при змалюванні дитинства 

хлопчика: “Отак жив Чіпка, виростав у голоді та холоді, 
злиднях та недостачах”12. Суспільство не сприймало Чіпку 

– “безбатченко”, “байстрюк”, “виродок”, “запорток”, і в 

його добрім серці росте озлобленість не тільки на людей, а 

й на Бога: чому він не покарає лихих, щоб вони не 

кривдили добрих? На початку твору Панас Мирний 

зображує перед нами добру, не скалічену, не озлоблену 

душу хлопця, здатну любити. Проте, що зустрічає 

бідолашний хлопчик? Озлобленість суспільства, ніхто не 

хоче з ним навіть гратися на вулиці, як в таких умовах 

можна залишитися все тією ж доброю людиною?! Автор 

змальовує досить важкі обставини життя головного героя 
твору – це фундамент Чіпки дорослого, він закладався ще з 

дитинства. Прикладом цього є ставлення дітей до Чіпки: 

ще будучи малим він вже відчував на собі всю 

несправедливість людей, терпів їх насмішки, що і зародило 

маленьку частинку ненависті і злості до оточуючих. Саме 

це і дає поштовх до найперших злочинів хлопчика, він 

спершу видовбує очі в образа, хоча й знає, що такого 

робити не можна: “Ухопив стільця, стеребив на лаву, 

знайшов ножа, зліз на стілець та й повидовбував очі в 

образа!”13. А згодом він спроможний зробити боляче іншій 

істоті, вбити її: “Як схопить горобеня, як крутне за 
головку…Не вспів оком моргнути, – в одній руці зостався 

тулубець, а в другій – головка”14. Ненависть у серці Чіпки з 

роками тільки зростала і перетворювалася у неприязнь до 

рідної матері: “Спершу-таки боявся матері, а далі – звик 

уже й до бійки, хоч як вона глибоко іноді в серце 

впивалася, до живих печінок доходила… Ой злий же він 

був тоді! Ой лютий! Він би зміг, – матері очі видрав, або 

сам собі що заподіяв, якби не баба…”15. 

7 Halizev V. Vremya i prostranstvo [Time and space], М.: Graduate school, 1975, P. 213 [in Russian]. 
8 Kagan M. Vremya kak filosofskaya problema [Time as a philosophical problem], Philosophy questions,1982, № 10, P. 63 [in Russian]. 
9 Mirnij P. Zіbrannya tvorіv: U 7 t. [Collection of works: in 7 v. ], K.: Naukova dumka, 1968, T. 2, P. 9 [in Ukrainian]. 
10 Ibidem, P. 233. 
11 Ibidem, P. 239.   
12 Ibidem, P. 14.  
13 Ibidem, P. 20.  
14 Ibidem, P. 25. 
15 Ibidem, P. 108. 
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Khachaturian K. Features of the spatio-temporal organization of the Panas Myrny’s novel... 

Розвінчення уявлення про щастя як накопичення 

чесним, а, частіше, нечесним шляхом багатства – одна з 

наскрізних тем романістики Панаса Мирного. У понятті 

часу твору письменник розкриває злочинність і химерність 

гоніння “хижаків” за все більшим і більшим багатством, 
здобуттям грошей заради самих грошей і влади. 

Паралельно письменник змальовує інший світ – світ 

бідності. Тому проблема часу постає як наскрізна 

соціальна і морально-естетична проблема. 

Злидні змусили Мотрю віддати дванадцятилітнього 

Чіпку в найми до багатого козака Бородая. Бородай якось 

побив його. Чіпка не стерпів такої наруги і хотів спалити 

хату хазяїна. Бородай прогнав його: “Пішов додому Чіпка, 

насупившись, поніс у серці гірке почуття ненависті на 

долю, що поділила людей на хазяїна й на наймита”16. 

Розумний і допитливий хлопчик Чіпка швидко 
усвідомив, що джерелом усього лиха є всевладність панів. 

Коли діда Уласа, який пас громадську череду в степу знову 

забрали на панський двір, Чіпка говорить: “От що робить 

сильний з немічним! Пани з кріпаками…Вони й з моїм 

батьком таке виробляли…одібрали його від мене…Я його 

не знаю, не бачив…покрили мою голову соромом, 

докорами…Прокляті!”17. Автор подає нам соціальну 

зумовленість Чіпчиного характеру.  

Психологічна мотивація виконує не лише допоміжну 

функцію, а й констатує динамічну внутрішню зміну, яка 

спричиняє наступну послідовність дій і вчинків героя. 
Отже, події у романі розтягнуті не тільки хронологічно, а у 

певній послідовності мотивацій. 

У плутаному житті Чіпки виділена лише пасивність, 

невміння і небажання зробити хоча б один “вчинок”. А в 

комплексі його моральних властивостей у романі 

акцентована доброта, та сама доброта, на яку ощадливо 

робить ставку його ворог – суспільство. У світі, 

розділеному на два табори, абстрактна доброта неминуче 

обертається злом, і автор при всьому співчутті до героя не 

може змінити його долю. 

Дії та вчинки героя – це низка психологічно 
вмотивованих подій як реакція на імпульси, що йдуть із 

довкілля, або як первинне вираження диспозиції 

характеру. Можна виділити два типи дії: “зовнішню” і 

“внутрішню”. До “зовнішньої” дії можна віднести процеси, 

які відбуваються між дійовими особами, і в часовому, і в 

просторовому відношеннях, розгортаються у полі дії 

головного героя та його взаємодії з оточенням. 

“Внутрішні” дії охоплюють психічні процеси, розумову та 

емоційну діяльність. Визначальним при цьому є 

внутрішній розвиток героя, який і зумовлює провідний 

напрям розповіді. Внутрішня дія, в даному випадку, не є 
похідною зовнішньої, вона виступає самостійною 

динамічною та спрямованою сферою дії. 

Панас Мирний прагнув відобразити у творі майже всі 

суспільні прошарки населення на певному етапі розвитку, 

розглядаючи суспільство за горизонтальним часовим 

виміром. Поставивши образ Чіпки Варениченко та образ 

епохи один проти одного, письменник вводить у твір 

глибокі естетичні протиріччя, через які розкриті реальні 

життєві антагонізм і протиріччя ідейних концепцій, що 

пояснюють життя. Створюючи “образ життя”, письменник 

зводить воєдино образ історичної необхідності і 
прекрасного як необхідності, хід життя та здійсненність 

ідеалу. Рух до революції, життя, яке перенасичене 

жахливими подіями історичного безумства, стає героєм 

роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” тому, що в 

бурхливому саморусі дійсності, в цьому вияві антагонізму 

та протиріч письменник проводить їх “зняття” в гармонії 

нового суспільства. Саме тут знаходить своє втілення 
основна ідея творчості Панаса Мирного – ідея необхідності 

нового історичного синтезу якостей та властивостей 

народного характеру, активізації особистості людини.  

Саме індуалізоване сприйняття нових реформ, показ 

причин і наслідків крізь розуміння окремими її свідками й 

учасниками слугує усвідомленням масштабів трагедії 

українського народу в контексті окремої особистості. Саме 

людина – реальний творець історії, який вирішує долю 

світу, теперішню й майбутню, завжди перебуває у дусі 

ідеологічної боротьби. Осмислюючи запити епохи в 

різноманітних галузях суспільного життя й суспільної 
свідомості, письменник формує їх у певну систему, яка 

синтезує не лише ці запити під певним кутом зору на 

людину і світ, а й передбачає спроби відповідей на них. 

Панас Мирний відбиває у романі “Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?” історичні події крізь призму зображення 

внутрішнього емоційного та морального стану героя. Через 

це засадничі для цього роману сюжетно-композиційні 

елементи мають дзеркальне відображення в парадигмі 

розрізнення правди/неправди. Яскравими борцями – 

представниками за правду/неправду в романі виступають 

два героя Гриць та Чіпка. Образ Гриця допомагає краще 
зрозуміти постать Чіпки, виразніше побачити класове 

розшарування, яке відбулося на селі після реформи 1861 

року. Правдошукач Чіпка не погоджується з психологією 

“вола”, який завжди робить те, що скаже хазяїн, і потроху, 

не знайшовши відповіді на свої питання, скочується на 

слизький шлях. А Гриць тихо й мирно живе у своїй “теплій 

та ясній, тихій та щасливій хаті”, виховує діточок, не 

“суне” носа куди не треба, бо “своя сорочка ближче до 

тіла”. Та й Чіпці радить: “А нема правди, то живи так, як і 

всі живуть”. Ось тут найкраще і виявляється 

дрібновласницька психологія Гриця. Вона не до вподоби 
письменнику, ближчий йому стає образ Чіпки. Він не зміг 

змиритися з пригніченням, намагався протестувати. Проте 

Грицько “нахилив голову” та жив у цьому світі, не 

намагаючись щось змінити навкруги. Навіть його дружина 

засумувала після Чіпчиної сповіді, після його гарячих слів 

про неправду, що зараз панує на землі; та тільки не 

Грицько. Казав Чіпка: “А якби була правда, то цього б не 

було.., я б ніколи не став таким, яким ви мене бачите…”18. 

Та нічого не казав цей “хазяїн”, хоч і відчував у глибині 

душі, що правду говорить Чіпка. Зробився Грицько 

перевертнем, сидів тихо, нікого не чіпав, щоб і його ніхто 
не займав. 

У романі “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” головний 

герой виступає як суспільна істота, дії котрої зумовлені 

конкретними умовами, тобто соціально детерміновані. Цей 

герой – жива людина, котра діяла в реальних типових 

обставинах. Роман відзначається проникливою 

майстерністю відтворення дійсності з нескінченністю 

різноманітних форм і яскравістю виявлень. 

Сюжетно-концептуальна, мотивна та наративна 

структура роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” 

дозволяє різнобічно й багатоспектно реалізувати творчі та 
психоаналітичні засади письменника в історичному 

самопізнанні особистості та націїї в цілому. Письменник 

16 Ibidem, P. 21.  
17 Ibidem, P. 34. 
18 Ibidem, P. 131. 
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дотримується хронікальності, завдяки чому сюжетно-

композиційний час розгортається в причинно-

наслідковому плині, що дозволяє відстежити 

багатоплановість сюжету й скомплікованість ідейного 

задуму, адже сюжет вибудуваний самим життям. Панас 
Мирний фіксує події пореформеної доби, звертається до 

подій суспільного життя людей того часу. 

Художній час і простір обумовлює художню єдність 

роману в його кореляції до дійсності. Оскільки кожен 

момент потребує наявності як часу, так і простору та 

позначається центральним чинником епічного твору, саме 

тому ми можемо говорити про рівнозначність цих 

категорій у жанрі роману.  

Хронотоп у художньому тексті завжди уміщує в собі 

важливий момент, який може бути виокремлений з цілого 

художнього хронотопу тільки в абстрактному аналізі. 
Просторово-часові зміщенння в літературному тексті 

невід’ємні одне від одного і в більшості випадків емоційно

-ціннісно пофарбовані. 

Висновки. Таким чином, художній часопростір у 

романістиці Панаса Мирного має велику вагу для 

досягнення основних її ідейних домінант. Поява у творі 

психологічного і внутрішнього хронотопу увиразнює 

авторську стратегію у моделюванні персонажа та 

конфліктів твору. Аналіз просторово-часових елементів 

роману засвідчив їх визначальну роль у створенні 

емоційної напруги та передаванні мовно-естетичної 
специфіки неповторної індивідуально-авторської творчості 

Панаса Мирного. 
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heritage in the context of the day), elements of structural analysis (to 

analyze works in terms of the interconnectedness of parts of the whole 
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their characters, mental inclinations, worldview. In this regard, it is 

possible to consider the artistic significance of time-space images in 
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Антонина Анистратенко. Хронотоп малых прозаических форм метажанра альтернативной истории (на материале 

рассказов Е. Кононенко, Дж. Джойса, М. Кидрука, К.Э. Францоза). Статья посвящена компаративному анализу выражения 

архитектонических компонентов в малой прозе. Цель предлагаемой статьи заключается в том, чтобы в компаративном клю-

че продемонстрировать концепт, хронотоп и архетип времени в малой прозе Е. Кононенко,  

Дж. Джойса, М. Кидрука и К. Э. Францоза в сравнении с физическим и математическим пониманием времени, парадигмой 

взглядов на это понятие в разные историко-культурные вехи и их экстраполяцию в литературе соответствующих периодов. 

Новизна статьи заключается в том, что здесь впервые рассмотрены хронотопные концепции в малой прозе метажанра альтер-

нативной истории. Методы исследования представляют собой комплекс из сравнительного, описательного, историко-

литературного подходов. Выводы. В малой прозе Дж. Джойса, М. Кидрука, Е. Кононенко можем аргументированно отметить 

роль времени как концепта, хронотопа и архетипа, проявляющихся на разных структурных уровнях текста.  

Ключевые слова: метажанр, альтернативная история, хронотоп малой прозы, временной концепт, архетип времени. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У художній малій прозі реалізація моменту 

часу відбувається за рахунок перетворення фізичного 

лінійного часу на концепт або архетип часовості. Художні 
засоби розширення моменту часу до його хронотопного 

вияву в літературному творі зустрічаються доволі 

різноманітні. Це – потік свідомості, включення сну або 

подорожі в часі, спогад, прогресія, пророча візія. Якщо 

концепт часу цілком підпорядкований поетиці та ідейно-

тематичному рівню оповідання чи новели, то архетип часу 

співвідноситься із кодовим рівнем твору. 

Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб у 

компаративному ключі продемонструвати концепт, 

хронотоп і архетип часу в малій прозі Є. Кононенко, 

Дж. Джойса, М. Кідрука і К. Е. Францоза у зіставленні з 
фізичним і математичним розумінням часу, парадигмою 

поглядів на це поняття в різні історико-культурні віхи та їх 

екстраполяцію в літературі відповідних періодів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Час у 

літературному творі завжди відмінний, практично за всіма 

характеристиками від об’єктивного часу. За дуже 

рідкісними винятками, час літературний характеризується 

такими властивостями, як наочність, функціональність, 

стабільність, закінченість та скінченність, 

багатовекторність і, нарешті, – вторинність. Для вдалої 

ретроспективи слід наголосити на реалізації в малій прозі 
метажанру альтернативної історії (АІ) також 

ньютонівського розуміння часу, яке панувало у 

європейській філософській думці до ХVII ст. Саме 

класичне розуміння часу І. Ньютоном уживається в побуті 

та, часто, в художній прозі: “Абсолютний час 

розрізняється в астрономії від буденного сонячного часу 
рівнянням часу. Адже природна сонячна доба, що 

застосовується при буденному вимірюванні часу як рівні, 

насправді між собою нерівні. Цю нерівність виправляють 

астрономи, щоб при вимірюванні руху небесних тіл 

застосувати більш правильний час. Ймовірно, у природі не 

існує такого рівномірного руху, яким би міг бути 

виміряний час із абсолютною точністю”1. З такого 

розуміння часу, що присутній і відсутній водночас у 

подієвому ряді, походить функціональний хронотоп такого 

субжанру АІ як ухронія. 

Для української філософської думки в питанні про 
розмежування Часу як такого та часу в його побутовому 

розумінні (а також – інтерпретації в новелі чи оповіданні) 

немало зробив В. Вернадський. Різниця філософських 

категорій у цій парадигмі викликана різними 

визначеннями поняття (художньої) реальності. 

Найпростіше, реальність – це тут і тепер, тобто проекція 

конкретного часу на точку в просторовій координаті. Тоді 

говоримо про емпіричний “момент часу”. Щоправда, не 

таким визначенням послуговувався Р. Декарт, але з його 

розуміння часу, напротивагу І. Ньютону й Д. Ейлеру, 

виникає вчення про “часовий момент” (Zeitpunkt – за 
М. Палладієм, 1901, Лейпциг) Ю. Вульфа, Г. Зиммеля, 

1 N'yuton I. Matematicheskiye nachala natural'noy filosofii [Mathematical principles of natural philosophy], pod red. L. S. Polaka, 

Moskva, Nauka, 1989, P. 231‒232 [in Russian]. 
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М. Палладія, Е. Хаббла. 

За М. Паладієм, який опублікував у Лейпцигу в 1901 

році свій трактат “Нова теорія простору й часу”, простір і 

час є динамічними координатами існування речей, але 

автор теоретичного обґрунтування ухилився від пояснення 
своєї точки зору на існування незалежного часу та/або 

різницю між ним і часом, який детермінує події, їхні 

причини й наслідки. Однак згодом, на базі публікації 

А. Айнштайном нарису про “Загальну теорію імовірності” 

та його спеціальної теорії відносності,́ нова теорія часу-

простору проф. Г. Мінковського, яка мала на меті 

об’єднати ці величини в одну координатну систему, ввести 

час як четверту мірність неділимого “часу–простору”, 

говорить також про часово–просторову неперервність. 

“Сукупність чотирьох координат тіла (x, y, z, t) 

Мінковський назвав світовою точкою (а зв'язок між 
просторовими відстанями та проміжками часу, що 

розділяють події зображається на відомій діаграмі 

Мінковського як “світовий конус”). Безперервний ряд 

значень таких координат, що описують положення певного 

тіла у заданій системі відліку (послідовність подій, 

пов'язана з якимсь тілом), зветься світовою лінією цього 

тіла”2. Нова віха у розумінні часу була розпочата. Теорії 

часопростору в цьому ключі розвивалися до кінця ХХ ст. у 

квантовій фізиці, трансформуються і сьогодні у 

фундаментальній астрофізиці (центр досліджень 

Єрусалимського університету), також у фізиці хвиль 
(зокрема в теорії струн та суперструн). Саме таке, наукове, 

розуміння часу найглибше увійшло в художній напрям 

модернізму, з якого у Західній Європі та слов’янському 

письменстві розвинувся жанр АІ і пізніше 

трансформувався в метажанр.  

Концепт часу. Концепт часу співвідноситься з 

антропологічним розумінням часовості. Це важливий 

аспект для укладення певної системи в компонентах 

картини світу та її проекції в художньому творі. Адже 

художній твір завжди виступає моделлю часткового 

уявлення про світ, яке вічно прямує до повноти. Отож 
системність виявляємо і в компонентах твору, одним із 

яких є концепт часу. 

Детермінованість часу в трьох формах дійсності 

виявляється і в концепті часу, хоч і меншою мірою, ніж у 

хронотопі. К. Ясперс виявляє цю рису в деструктивному 

світлі скептицизму: “Минуле міститься в нашій пам'яті 

лише уривками, майбутнє – темне. Тільки теперішнє могло 

би бути осяяне світлом. Адже ми повністю занурені в 

нього. Однак саме воно виявляється непроникним, тому 

що з’ясованим воно було б лише при повному осягненні 

минулого, яке стає його основою, і майбутнього, яке таїть 
його в собі”3. 

За словесною еквілібристикою виринає зміст 

важливої ідеї, що концепт часу в літературному творі 

завжди перебуває під впливом первинного концепту 

простору, того простору, що дорівнює первинному 

поняттю буття, існування, яке передує триванню. 

Хронотоп літературного твору значно більше 

піддається схематизації. На відміну від концепту й 

архетипу часу, він є частиною архітектоніки твору. З 

певною часткою узагальнення хронотоп можна віднести до 

плану форми (вираження). Першим цей термін увів 

визначний біолог А. Ухтомський. За М. Бахтіним, який 
поширив термін в літературознавчій галузі знань, 

“Хронотоп у літературі має суттєве жанрове значення. 

Можна просто сказати, що жанр і жанрові різновиди 

визначаються саме хронотопом, причому в літературі 

провідним началом у хронотопі є час”4. Ось одна з 

когерентних ознак твору. Хронотоп – це не просто час-

простір твору, а конкретний формальний чинник, який для 

прозового роду літератури визначає вид і часто – навіть 

жанр. 

В усталених сюжетних схемах за типом хронотопу 

визначаємо такі види роману: історичний роман (хронотоп 
лінійний, переважно розгортається в минулому), 

фантастичний роман (хронотоп циклічний, переважно 

розгортається в теперішньому-майбутньому), детективний 

роман (хронотоп інверсійний, розгортається з 

теперішнього в минуле). 

Лінійний час. Цікаво в цьому ключі розглянути 

реалізацію (сприйняття) теперішнього, минулого, 

майбутнього, які виявляються складовими хронотопу. 

Теперішнє, яке існує лише умовно, і “виражає 

відносну стійкість у процесі безперервної зміни […] в 

дискретній природі матеріального світу. Теперішнє завжди 
співвіднесено з яким-небудь станом, й за триванням цієї 

події, стану визначаємо розміри теперішнього, причому в 

кожному конкретному подієвому ряді це визначення 

специфічне. Різна тривалість теперішнього є однією з 

характерних рис проявлення специфіки часу…”5. В 

драматичному творі теперішній час триває протягом 

реалізації в свідомості реципієнта кожної дії. Поетичний 

твір – цілком перебуває у теперішньому. А прозовий жанр 

має лише моменти теперішнього часу. 

Минуле в цій парадигмі характеризується 

нескінченним триванням, по-перше, тому, що майбутнє 
лише проектоване, а не відоме й тому може нескінченно 

віддаляти минуле від теперішнього моменту часу, по-

друге, тому, що минуле, в певному сенсі, творить реальну 

тяглість часу й у ній увіковічнюється. В практичному 

вимірі, тобто, в хронотопі літературного твору минуле 

виявляється в послідовності причинно-наслідкових 

зв’язків подій. 

Майбутнє – це часова проекція потенцій предметів та 

явищ простору. В літературному творі множинність 

майбутнього на рівні рецепції втілюється в численних 

варіантах розвитку подій, які виникають у свідомості 
читача під час ознайомлення з текстом і в свідомості 

автора під час його творення. Система замикається при 

завершенні дискурсу твору (творчого чи рецептивного). 

“Майбутнє – це об’єктивна тенденція становлення 

предмета, що виражається в наявності умов для його 

виникнення…”6. Так, майбутнє у хронотопі твору 

відповідає авторському я, втіленому на референтному 

2 Feygin O. Tayny kvantovogo mira : O paradoksal'nosti prostranstva i vremeni [Secrets of the quantum world: On the paradoxicality of 

space and time], Moskva, AST, 2010, P. 273 [in Russian]. 
3 Yaspers K. Smysl i naznacheniye istorii [The meaning and purpose of history], Moskva, 1991, P. 141 [in Russian]. 
4 Bakhtin M. “Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike” [Forms of time and chronotope in the novel. Es-

says on historical poetics], Voprosy literatury i estetiki [Questions of literature and aesthetics], Moskva, Khudozh. lit., 1975, P. 234  

[in Russian]. 
5 Askin Ya. Problema vremeni, yeyo filosofskoye istolkovaniye [The problem of time, its philosophical interpretation], Moskva, 1966,  

P. 85 [in Russian]. 
6 Ibidem, P. 86. 
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рівні. 

Архетип часу. Найкоротше і найзагальніше 

визначення, яке вдалося виокремити із десятків 

співіснуючих дефініцій архетипу, таке: “архетип – це 

наскрізний первинний символ колективної свідомості”7. 
Якщо виводити це поняття поза межі національної картини 

світу і розглядати на рівні цивілізаційному, тоді на тлі 

найзагальніших образів проявляється архетип часу. 

Порівняно з такими архетипами, як земля, вода, вогонь, 

повітря, добро, зло, матір, батько, сила, ворог, дім, архетип 

часу молодший, тобто виник пізніше.  

Якщо співвідносити його з певним функціональним 

розумінням часу, то темпоральний архетип відповідає 

філософському сприйманню часу. 

В літературі архетип часу реалізується не в 

первинному його значенні – абстрактної часовості. Отже, 
щоб дослідити реалізацію архетипного значення часу в 

літературному творі, необхідно занурити нещодавно 

вбудований у цивілізаційний простір архетип знову в 

середовище національної когнітивної полярності. Власне, 

літературний архетип часу побутує у формі національно-

ментального явища. Більшою мірою через національну 

специфіку літературного методу відображення світу, ніж 

походження символу. Про походження архетипів взагалі 

мову не ведемо: коли говоримо про зчитування 

архетипного символу автором певного літературного 

твору, то маємо на меті вказати на спосіб, засіб, мету його 
інтерпретації. 

Важливою рисою архетипного часу вважаю ту, що 

виводить його з площини дуальності, тобто 

темпоральному архетипу немає протиставлення, 

антонімічної пари. Він такої й не потребує. Помилково, 

напевно, вважати антиподом часу – простір. 

Ототожнювати їх або поєднувати так само недоцільно, 

якщо йдеться про архетипи. 

І, нарешті, останньою загальною характеристикою 

архетипу часу є його прив’язаність до теперішнього (яку 

іноді розглядають як нерухомість, спрямованість на вічне 
тривання). Це наріжний камінь архетипу часу в літературі. 

Літературний твір завжди творить історію, тож архетип 

часу проходить зміни для такого перетворення – 

інтерпретацію. 

“Не існує історії теперішнього […], вона могла би 

бути лише провіщенням того, що про нас напишуть 

майбутні історики […] якби таке оповідання могло би бути 

написаним і впізнаваним, ми могли б його, в свою чергу, 

заперечити, діючи на противагу його передреченню […]”. 

Твердження П. Рікера, що майбутнє відкрито, означає 

наступне: ніхто не написав історію теперішнього. Це 
останнє зауваження приводить нас до “внутрішньої межі 

оповідних висловлювань”8. Подолання цієї своєрідної межі 

пов’язане з інтерпретацією. Інтерпретація виявляється в 

затребуваності реліктового надпоняття – архетипу (часу) в 

звиклі для нас (в разі літпродукту – правдоподібні 

відображення ймовірного світу) категорії триванння.  

Альтернатива моменту часу. Альтернатива моменту 

часу, перебуваючи поза ним, одночасно створює її в собі. 

Причини цього парадоксу лежать глибоко в генеалогії 

поняття моменту: “Слово момент має два значення, які 

походять одне із одного: технічне (механічне) та часове”9. 

В часовому значенні, момент, –  цілком зрозумілий і 
звичний для всіх термін, означає невеликий проміжок часу, 

але також поняття момент має значення моменту сили, 

тобто механічної дії, яка змінює попередній простір, 

зрушуючи об’єкти в ньому. Відтак саме у якості моменту 

час реалізується в творах малої прози, незалежно від 

конкретної значеннєвої сходинки часу: концепту, архетипу 

чи своєрідного хронотопу. Альтернативність проявляється 

у моментальності часу, розщепленні його на один момент 

або їх обмежену множинність. Тоді альтернативність подій 

прямо залежить від кількості і якостей його моментів. 

Якщо в новелі або оповіданні маємо один тяглий у 
розгортанні сюжету момент, зображений переважно 

настроєво, – описаним станом героя, то альтернатива може 

мати прихований характер і належить вже до процесу 

рецепції читачем, а саме: до фази когнітивного 

співвіднесення художньої дійсності та реальності. 

Наприклад, у оповіданні Є. Кононенко “Зустріч у Сан

-Франциско”10 в основі сюжету лежать спогади 

сорокарічної жінки про мандри відомими у світі містами 

та, зокрема, про доленосну зустріч у Сан-Франциско. Так, 

персонаж оповідання відтворює альтернативний 

реальному світ спогадів. Теплі спомини про власні 
враження моменту в минулому, який запам’ятався 

райдужною панорамою, змінюють у пам’яті не тільки 

емоційне забарвлення подій, а й самі факти. Скажімо, 

авторка пише від імені героїні про місто Сан-Франциско як 

про об’єкт бажання.  

Оскільки ліричний герой бажає відвідати це місто і 

здійснити омріяну зустріч, то підсвідомо описує бажану 

реальність кращою, ніж насправді, створюючи тим самим 

альтернативну історію в майбутньому і, розповідаючи її, – 

вже у минулому. “Ще від зими вони почали радісно 

планувати подорож до Сан-Франциско, у райський 
куточок між океаном і затокою, де влітку температура не 

сягає вище +30 градусів, а взимку не падає нижче +20”11.  

У реальності ж, місто Сан-Франциско, як і кожне 

інше місто, може бути по-різному сприйняте людьми, 

залежно від їх біографіїї та емоційного стану, однак 

ототожнення його з “райським куточком” було необхідне 

письменниці у певний момент часу, щоб створити 

альтернативний простір оповіді. Відтак, у цьому 

оповіданні Є. Кононенко можна говорити про 

альтернативний психолого-емоційний зріз міста, тобто 

альтернативність у оповіданні – це момент не хронотопу 
(референтного рівня), а образного рівня твору. Адже, як 

справедливо пише Максим Розумний про сучасну 

українську прозу: “В теперішній літературі ключовим є 

момент втручання у перебіг подій суб'єктивного 

сприйняття реальності самим героєм. Його власне 

уявлення про можливе і неможливе, гідне і негідне, 

починаючи з очевидністю впливати на довколишню 

7 Protsyk I. V. “Poniattia arhetypu v naukoviy literaturi: henetyko-teoretychnyi aspekt” [The concept of archetype in scientific literature: 

genetic-theoretical aspect], Visnyk Zaporizkoho universytetu [Bulletin of Zaporizhia University], N 2, 2009, P. 56‒67 [in Ukrainian]. 
8 Riker P. Vremya i rasskaz [Time and story], T. 1, Moskva, SPb, 2000, P. 171 [in Russian]. 
9 Yevropeysʹkyy slovnyk filosofiy: Leksykon neperekladnostey [Uropean Dictionary of Philosophies: A Lexicon of Intranslatability], Per. 

z fr, T. 1, Vyd. druhe, vypravl., Kyjiv, Dukh i Litera, 2011, P. 379 [in Ukrainian]. 
10 Kononenko Ye. Zustrich u San-Frantsysko. Opovidannia [Meeting in San Francisco. A short story], Pokhid cherez zasnizhenyy pereval 

[Hike through the snowy pass], Kyjiv, Presa Ukrayiny, 2013, 384 p. [in Ukrainian]. 
11 Ibidem, P. 146. 
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реальність, формувати її”12. 

Однак альтернативна історія на сучасному етапі – не 

просто жанр, а жанровий конструктор, метажанр. Тому 

альтернативність зароджується на різних рівнях твору і, 

відповідно, належить до різних знакових систем: від 
кодового рівня зі знаковою системою математичних 

символів, що на рівні текстової реалізації містить програми 

інтерпретаційних моделей та ограничує феномен 

номінації, до референтного рівня природних знакових 

систем, що на текстуальному рівні постає організацією 

художнього часу та простору й структури оповіді (за 

Н. Астрахан). Літературний текст, у якому виникає 

альтернативність подієвого ряду, перебуває у мейнстрімі 

альтернативноісторичних текстів. Треба зауважити, що 

навіть така, сказати б, очевидна річ, як події у їх 

послідовності, що складають альтернативну реальність по 
відношенню до дійсності, не убезпечують літературний 

текст, що у висновку стає твором, від фальшування жанру. 

Візьмемо, до прикладу, дебютний цикл оповідань 

М. Кідрука “Мексиканські хроніки” (2009). Типова 

альтернативна історія подорожі, де сам стан 

подорожування містить цілком позитивну оцінку: всі 

складні моменти подорожування, починаючи з 

вивільнення особистого часу мандрівника на здійснення 

омріяного задуму, до оформлення документів та, власне, 

самої подорожі з перельотами і переїздами, що не завжди 

просто і комфортно відбувається в реальності, виглядають 
неймовірно привабливими у літературному тексті, а навіть 

карколомні і небезпечні події, представлені автором із 

гумором і життєлюбством захопленого мандрівника, у 

монографії про сучасну українську белетристику 

проаналізовано у чудернацький спосіб.  

Книга, яка, очевидно, покликана служити 

дороговказом у розбурханому морі сучасної прози, може 

заплутати в жанровій оцінці творів не тільки читачів, а й 

самих письменників, оскільки невідомий автор розділу, 

присвяченого згаданому твору М. Кідрука, вважає, що 

”окреслити цей жанр точно – непросто, а то й 
неможливо”13. Пояснюється специфічна жанрова картина 

тим, що, на думку автора розділу, “загальновідомо, що 

література мандів є синтетичним утворенням. Вона 

балансує між белетристикою й публіцистикою, 

фіктивністю й документальністю”14. З погляду жанрології, 

весь розділ сформовано як публіцистичний нарис, що 

позначений усіма хибами ситуації, за якої жанровим 

маркуванням твору займаються люди, компетенція яких у 

літературознавстві неочевидна. 

“Чи не постала в результаті саме та читабельна й 

серйозна мідл-література, література середнього пласту, 
екзистенційна психологічна проза, про потребу якої в 

національному письменстві говорив І. Андрусяк?” – 

ставить риторичне запитання автор передмови збірки 

оповідань “Мексиканські хроніки” Максима Кідрука: квест 

по-українськи”15. Позитивна відповідь, на сьогодні, в 

українській літературній практиці не засвідчена. 

Відтак, усіма переліченими характеристиками 

послуговуються літературознавці, втрапляючи в пастку 

фіктивних першоджерел. Хоча основним джерелом для 

визначення жанру є літературний текст. А він підказує 

реципієнтові, що мандри – тільки тло розгортання історії 

подорожі, такої, що в реальності, її, з багатьох причин, 

здійснити неможливо (у путівнику не знайдеться реальних 
туристичних, таких, як було описано, фірм чи авіакомпаній 

з щогодинними вилітами до Мексики просто з 

Бориспілького аеропорту) і зупинитися в тому самому 

хостелі, де автор нібито познайомився з деякими 

персонажами майбутніх “Мексиканських хронік”, не вийде 

просто тому, що художній час і простір реальному не 

відповідає, що помітно не лише в генологічному, але й у 

стильовому оформленні збірки оповідань, про що пише в 

монографії “Масова література в Україні: дискурс / 

ґендер / жанр” С. Філоненко: “Автора, вочевидь, непокоїло 

питання про позиціонування власного твору стосовно 
літератури високої й масової. Його вабить ідея aurеа 

mediocritas – Максим Кідрук націлився писати заразом 

“глибше та серйозніше” за попсові книженції й “цікавіше 

та жвавіше” за філософські просторікування доморощених 

мудрагелів”16. Не можемо не погодитися з визначенням 

особливостей поетики вказаної збірки оповідань 

С. Філоненко: саме АІ перебуває на помежів’ї між 

інтелектуальною прозою та масовою культурою. У 

випадку М. Кідрука йдеться про альтернативну історію 

подорожі, що жодним чином не применшує її 

привабливості (в порівнянні з тревел-документалістикою), 
а швидше – навпаки. 

Однак, не менш цікаві твори, переважно 

урбаністичного характеру, в яких альтернативність 

виявляється на текстуальному та мовному рівнях, що 

відповідно означують авторські інтерпретаційні моделі та 

текстовий (омовлений) рівень літературного твору. 

Говоримо про зразки, де згущений хронотоп унікально 

проявляється у перевазі простору над часом, а час стає 

реліктом акту рецепції. Момент набуває механістичного, а 

не часового значення, образи втрачають тяглість і 

набувають універсальних рис, а історія настає поза часом і 
в кожен момент, який є лінією вісі обертання подій, 

здобуває альтернативу повної реалізації. 

Тут варто на хвилю залишити спостереження над 

українською літературою і звернути свій зір на німецьку 

літературу. Першим автором, що написав оповідання 

урбаністичного характеру з елементами АІ, описавши 

подорож до міста з подвійним обличчям, одне з яких 

справжнє, а друге стає авторською візією, був німецький 

прозаїк і філософ Г. Гессе і його “Паломництво в країну 

Сходу”. Відтак, виходить ненавмисне створена 

альтернативна історія. Адже кожне реальне місто веде 
нескінченну війну з часом (інтермедіальна алюзія в 

українській сучасній музиці – це пісня гурту Мері 

“Місто”), міський силует, що потрапляє на сторінки 

правдивої авторської історії існує поза часом, тобто є 

візією міщанина-автора, якщо, звісно, йдеться не про 

туристичний буклет. Отож, “Ранкова подорож” Г. Гессе 

(“Die Morgenlandfahrt”)17 характеризується на мовному і 

текстовому рівні альтернативою сприйняття місць та міст 

12 Teksty: antolohiya prozy [Texts: anthology of prose], ed. by. A. Kokotyukha ta in., Kyjiv, Smoloskyp, 1995, P. 293‒294 [in Ukrainian]. 
13 Pidopryhora S. V. Suchasna ukrayinsʹka beletrystyka: koordynaty “Koronatsiyi slova” : monohrafiya [Contemporary Ukrainian fiction: 

coordinates of the “Coronation of the word”: a monograph], Mykolayivsʹkyi natsionalʹnyy universytet im. V. O. Sukhomlynsʹkoho, 

Mykolayiv, Ilion, 2014, P. 283 [in Ukrainian]. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem, P. 282‒283. 
16 Filonenko S. O. Masova literatura v Ukrayini: dyskurs, gender, zhanr : monohrafiya [Mass literature in Ukraine: discourse, gender, gen-

re: monograph], Donetsʹk, LANDON–KHKHI, 2011, P. 370 [in Ukrainian]. 
17 Hesse H. Die Morgenlandfahrt, VP Berlin, 1981, 430 s. [in German]. 
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на геополітичній мапі сучаного авторові світу, це справжня 

подорож у невідому країну і світ, які так легко знайти на 

карті, але неможливо відвідати. 

Повертаючись до української літератури та 

українського часо-просторового ґрунту, звернімо увагу, в 
згаданому сенсі, на невеличке оповідання-нарис 

К. Е. Францоза, австрійця, що писав німецькою мовою, 

зате про Чернівці,  – “З Відня до Чернівців”. Протягом 

залізничної подорожі автор перебуває у суперечливому 

діалозі з сусідкою по купе про межі і кордони Європи та 

Азії, які він спробує визначити за краєвидом за вікном та 

особистим відчуттям у просторі сіл та міст, якими прямує 

потяг. І ось, потяг Францоза прямує через коров’ячий край 

і також місцини, де чути польсько-німецьку мову, сморід і 

жінок, одягнутих без жодного естетичного смаку, кафе, в 

яких ніколи не бачили білих скатертин і – нарешті 
спиняється у Чернівцях: “Чудово розкинулось місто на 

високому схилі. Тому, хто прибуває сюди, робиться якось 

дивно на душі: він раптом знову на Заході, де можна 

зустріти освіченість, вихованість і білу скатертину”18. 

Оповідання-нарис ставить чимало запитань, одне з яких 

залишається без відповіді: чому простір історії реальної 

постає альтернативою часовим діапазонам, від яких 

безпосередньо залежить сприйняття описаної історії. 

Отже, у малій прозі української літературної традиції 

потрійний у своєму вияві момент часу, що розгортається 

як архетип, концепт і хронотоп, одержує альтернативність 
за описаною схемою на чотирьох із п’яти рівнях 

художнього твору. 

Знову час виявляється в хронотопному вигляді, бо 

підпорядкований вимозі необхідного авторові простору. 

Автор свідомо не показує часових проміжків в 

оповіданнях, що необхідно для ефективного впливу на 

трансформаційні процеси картини світу читача під час 

рецепції. 

Висновки. Підсумовуючи короткий огляд часових 

виявів у малій прозі Дж. Джойса, М. Кідрука, 

Є. Кононенко можемо аргументовано зауважити роль часу 
як концепту, хронотопу та архетипу, що проявляються на 

різних структурних рівнях тексту. Зміна часового плину чи 

співвідношення минуле–теперішнє–сучасне відіграє 

жанротворчу роль, формує літературний хронотоп, 

виступає носієм коду новели чи оповідання, зберігає 

архітектонічну структуру твору чіткою й незалежною від 

рецепції та інтерпретації. 

У малій прозі АІ переважно, що бачимо на вказаних 

прикладах, час виконує ті ж функції, що й у творах 

великих прозових жанрів, щоправда, його характеристики 

змінюються: час новели найчастіше є реліктовим, 
“загуслим”, таким, що не має тяглості. Часто хронотоп 

новели замінює момент часу. Хронотоп і його сюжетний 

відповідник – подієвий ряд – спостерігаються читачем, 

наче в музеї історії, ніби експонат за склом або невеликий 

острівець із висоти пташиного польоту. Момент часу в 

новелі заміняє період часу, тоді як в оповіданні все ж таки 

має місце невеликий часовий проміжок і хронотоп 

залишається в його класичному прозовому варіанті. 

І хоч, на думку М. Бахтіна, літературний час може 

бути об’єктивним, наприклад, в епопеї, на практиці 

бачимо, що час літературного твору завжди виступає 
елементом гри, як і сам літературний твір є начебто 

реальністю (квазіреальністю), що, однак, не зменшує 

функціонального значення ні новели чи оповідання як 

малої прозової форми, ні часу в структурі твору, зате 

розкриває ті можливості, яких ми не маємо в справдешній 

реальності – зупиняти і аналізувати час і події в ньому. 

 
Anistratenko Antonina. Chronotope of small prose forms of 

the metagenre of alternative history (based on short sturies by 

E. Kononenko, J. Joyce, M. Kidruk, K.E. Franzos). The article is 

devoted to a comparative analysis of the expression of architectural 

components in short prose. The starting point of temporal expressions in 

the fiction of small forms is the physical and mathematical understanding 

of time at different historical stages of development of scientific 

knowledge about time. The purpose of the proposed article is to 

demonstrate in a comparative way the concept, chronotope and 

archetype of time in short prose of E. Kononenko, J. Joyce, M. Kidruk, 

K. Franzos in comparison with the physical and mathematical 

understanding of time, the paradigm of views on this concept in various 

historical and cultural milestones and their extrapolation in the literature 

of the respective periods. The novelty of the article is that for the first 

time chronotopic concepts in short prose of the metagenre of alternative 

history are considered here. Research methods are a set of comparative, 

descriptive, historical and literary approaches. Conclusions. We can 

argue the role of time as a concept, chronotope and archetype in stories 

by V. Kozhelyanko, J. Joyce, M. Kidruk, E. Kononenko, which are 

manifested at different structural levels of the text. The “past-present-

present” relationship plays a genre-creating role, forms a literary 

chronotope, acts as a bearer of the code of a short story or narrative, and 

preserves the architectural structure of the work as clear and independent 

of reception and interpretation. In the short prose of AH, mainly, as we 

see in these examples, time performs the same functions as in works of 

major prose genres, however, its characteristics change: the time of the 

short story is often relict, “thick”, such that it has no duration. Often the 

chronotope of a short story replaces a moment in time. The chronotope 

and its plot counterpart ‒ the event series ‒ are observed by the reader in 

the form of an exhibit, a non-dynamic construction, different from the 

time in which the reader's reception takes place. 

Key words: meta-genre, alternative history, chronotope of short 

prose, time concept, archetype of time. 
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Галина Сиваченко. В. Винниченко и А. Жид: попытка сравнительного анализа. Цель предлагаемой статьи 

раскрыть идейно-тематическую специфику худужественного дискурса  А. Жида и В. Винниченко. Вопросы прикладных 

аспектов литературоведческого анализа дневников и прозы указанных писателей выполняется посредством сравнитель-

ного анализа текстов “Трактаты”, “Фальшивомонетчики”, “Прометей плохо прикованный”, “Пророк” с целью выяснить 

компоненты и связи систем мировоззрения, способов разрешения этического конфликта, а также жанрового определе-

ния произведений украинского и французкого писателей. Новизна статьи заключается в том, что компаративное иссле-

дование системного сравнения явлений прозы А. Жида и В. Винниченко на материале текстов “Трактаты”, 

“Фальшивомонетчики”, “Прометей плохо прикованный”, “Пророк” проводится впервые. Методы исследования: срав-

нительный, описательный, биографический. Выводы. А. Жид и В. Винниченко представляют во французской и украин-

ской литературах ХХ в. “интеллектуальную” линию развития модернизма. А. Жид пытался сделать из наблюдений над 

личностью концептуальные обобщения и выводы. Он не только усвоил опыт своих литературных предшественников и 

современников, но и в чем-то опередил их, направив интеллектуализм в русло экзистенциализма. В то же время 

В. Винниченко, накапливая опыт “философии жизни”, стал, в некотором смысле, представителем течения 

“атеистического экзистенциализма” и одновременно обогатил экзистенциально-гуманистические традиции украинской 

философской культуры. 

Ключевые слова: проза А. Жида, дневники В. Винниченко, компаративный анализ, литературные системы, теория 

литературы, европейский литературный модернизм. 

Вступ. “Я творив на благо майбутнього людства. Я 

жив”, – з гордістю говорить, підводячи підсумки 

земного шляху, міфічний Тесей, герой однойменного, 

останнього художнього твору Андре Жіда. Творчу 

досконалість і плідність власного життя Тесей пояснює 

тим, що великою його силою була віра в прогрес”, ясна 

річ, прогрес моральний. Подібні слова міг би сказати 

про себе і Володимир Винниченко. 

А. Жід і В. Винниченко – дві провідні постаті 

французької та української літератур ХХ ст., внесок 

яких, попри інше, полягає в утвердженні засад 

модерністського мистецтва, відстоюванні ідей 

індивідуалізму.  

Мета статті – описати ідейно-тематичну специфіку 

художнього дискурсу А. Жида і В. Винниченка. 

Новизна наукової розвідки полягає в тому, що 
системне компаративне порівняння  прози А. Жида і 

В. Винниченка на матеріалі творів “Трактати”, 

“Фальшивомонетники”, “Прометей погано прикутий”, 

“Пророк” проводиться вперше. 

У дослідженні застосовано такі наукові методи: 

порівняльний, описовий, біографічний. 

Історіографія питання. В Українському 

літературознавстві чимало студій, особливо в царині 

теорії літератури, присвячено формальним 

особливостям прози відомого французького модерніста 

А. Жіда. Одна із сучасних дослідниць прози А. Жіда – 
Т. Динниченко присвятила дисертаційне дослідження 

прозі вказаного французького письменника, а також 

статті “Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда 

“Фальшивомонетники”, “Функції нехудожніх 

компонентів у прозі французького модернізму (на 

матеріалі А. Жіда)”. У праці І. Качуровського “Ґенерика 

і архітектоніка” романові “Фальшивомонетники” 

приділено увагу в сенсі поетики, художньої композиції 

та непрямого уявлення подій персонажами. Однак, у 

компаративному ключі проза А. Жіда в українському 

літературознавстві досі не розглядалася, зокрема у 

зіставленні з щоденниками В. Винниченка та його 

романами. 

Основна частина. У 90-х рр. ХІХ ст. з’являється 

кілька творів Жіда, названих “Трактатами”, в яких 

письменник прагне вирішити ті чи інші проблеми не 

шляхом реального зображення дійсності, а через цілу 
систему абстракцій. У цих символічних трактатах 

послідовно виражено негативне ставлення А. Жіда до 

реалізму. Вони оголено схематичні, носять символічний 

характер, абстракції подано у біблійних шатах. 

Трактати близькі один одному за змістом. “Ель 

Хадж” – повість про лже-пророка, котрий обманює 

тому, що не можна не обманювати, “Філоктет” – повість 

про втрату внутрішньої рівноваги, спустошеність 

(пізніше буде написано Притчу про блудного сина”, з 

якої читач довідується, що марно сподіватися на 

звільнення від мертв’ячої влади обставин). Всі трактати 
мають одну спільну тему – тему фальшивості. До них 

mailto:syvachenkogalina@gmail.com


85                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 
Syvachenko G. V. Vynnychenko and A. Gide: an attempt at a comparative study... 

же примикає і фарс про “Прометея, погано 

прикутого” (1889), котрому, попри хронологічні межі 

написання і жанрову відмінність, суголосний 

Винниченків “Пророк” (1930). 

Обидва твори дуже іронічні та екстравагантні, 
починаючи від самого задуму. У Жіда в сучасному 

Парижі з’являється, спустившись із гір Кавказу, 

легендарний Прометей зі своїм орлом. Перед ним 

проходить парад різноманітних паризьких 

“знаменитостей”. Він дізнається, що саме являють 

собою сучасні європейці. Зовні твір – це гротеск, 

небилиця, легка гра фантазії. Але, вилущуючи основне 

зерно дуже ядучої іронії, не можна не  побачити, що він 

сповнений гіркоти, яка виявляється в “Трактатах” у 

біблійних ремінісценціях. Прометей, спустившись у 

задушливу атмосферу сучасної цивілізації, знайшов тут 
лише коловерть божевілля”. 

“Пророк” і “Прометей, погано прикутий” 

засвідчують подібність деяких тематичних і проблeмних 

лейтмотивів, зокрема спільною для них є тема 

непримиренної конфліктності сучасного буття, 

жорстокої боротьби за існування. Тут порушується 

проблема гармонізації власного єства і тіла, стосунків 

між особистістю і світом. Якщо герой Винниченка Амар 

проповідує любов до людей, то його опонент Річард 

Райт вбачає в цьому загрозу анархізму та дезінтеграції 

соціальних структур, адже Амар і його послідовники 
зневажають інституції та закони. Відтак він пропонує: 

один механізм вознесення Амара на небеса, тоді як 

інший його непомітно для людей знищить.  

У “Прометеї, погано прикутому” постає царство 

цілковитої безособовості. Секрет індивідуальної 

своєрідності давно втрачено, всі однакові в своїй 

жахливій ницості, в остаточній спустошеності. Всі вони 

шукають власну особистість і не можуть знайти, як 

Коклес і Дамоклес, що затоваришували з Прометеєм, – 

не можуть знайти тому, що в них ніколи її не було. Вони 

хочуть зрозуміти себе і не можуть, оскільки в них нема 
чого розуміти, вони – сама порожнеча. У цьому світі 

загальної фальшивості, всезагального падіння, в світі, де 

торжествує тупість, де немає великих думок і великих 

пристрастей – жахливо-монотонному, сірому і бридкому 

світі – з’являється Прометей.  

Жід пише фарс за допомогою таких же 

символічних прийомів, як і “Трактати”. Прометей – 

означає вогонь, дерзання, творчість. Все це незбагненно 

в світі Коклесів і Демоклесів, все це дивно виглядає в 

світі фальшивої цивілізації. Нікому неприступні тут 

Прометеєві муки, ніхто тут не думає про полум’я 
творчості. Всі тут давно “звільнилися від своїх орлів”, 

вони їх “продали”, “задушили”, “засмажили та з’їли”. 

У такий спосіб розкривають Жід і Винниченко 

оскудіння цивілізації. Вони не хочуть торкатися 

реальності, вибудовуючи власні твори абстрактним 

чином, позбавляючи їх побутового наповнення. 

Переконанням Жіда і Винниченка була безвихідь. Ось 

чому в “Погано прикутому Прометеї” не подано 

конфлікту, зіткнення, що природно напрошується. Жід і 

Прометея змушує опошлитись. І Прометей занурюється 

в брудну пиху, він з’їдає свого орла на сніданок. 
З’являється типова для письменників думка про те, що 

огидність капіталізму – річ фатальна, “жахливий” епілог 

історії людства. Цим визначається розвиток “Прометея, 

погано прикутого”, позначеного скептицизмом і 

спустошуючою іронією. Митці ставлять трагічні 

питання, що не мають відповіді”. 

Жід і Винниченко перетворюють свої фарси на 

переплетення оголених схем. Живих людей тут немає – 

перед читачами розгортається складна і витончена гра 

символів, боротьба ідей. У “вивільненні” мистецтва від 
реальності Жід і Винниченко надзвичайно послідовні. 

Це – продумана і завершена система поетики – завдяки 

цьому символічному артистизму” письменники свідомо 

відчужують себе від дійсності, брудної та фальшивої. 

Проблема інтертекстуальності у творчості Жіда і 

Винниченка ще порівняно мало вивчена. Суть її полягає 

в тому, що твір чи якісь його частини, фрагменти, 

стильові шари мають сприйматися на тлі іншого, 

знайомого читачеві твору, у співвіднесенні з ним, 

завдяки чому й реалізується повною мірою підспудний 

сенс. З цією метою авторами свідомо вводяться до 
тексту ті чи інші цитації, які змушують читача згадати 

інший твір, залучити якісь його елементи до процесу 

свого сприйняття. 

Принцип інтертекстуальності широко 

експлуатується як у “Прометеї, погано прикутому”, так і 

в “Пророкові”, творячи в певному сенсі інтертекст із 

Біблією чи з грецькою та індуїстською міфологією. 

Іншими словами, частина семантичної структури твору 

перебуває не в ній самій, а за її межами. Твори повинні 

або принаймні можуть “дочитуватись” у грецькій, 

індуїстській культурних традиціях, Святому письмі, 
сприйматись у співвіднесенні з певними біблійними 

подіями, до яких відсилають авторські ремінісценції. 

Широку популярність отримав свого часу роман 

Жіда “Іммораліст” (1902), позначений сильними 

настроями розчарування та відчаю. Ще не усвідомлено і 

ще не знаючи всього, немовби в смутному здогаді, 

митець говорить про драму сучасного суспільства, про 

прокляття, що тяжіє над ним, про смертельну хворобу. 

У романі виникає образ, котрий часто зустрічатиметься 

у Жіда – образ людини, котра почувається знедоленою, 

бачить вади навколишньої дійсності, але сама погрузає 
в ній. І у цьому сенсі ранні романи Винниченка 

кореспондують із творами Жіда. “Я не ніцшеанець, – 

проголошує Вадим Стельмашенко у романі “По-свій”. – 

Я – іммораліст”. 

Герої Жіда і Винниченка також не хочуть стати 

вираженням ницості, котра оточує їх. Це люди, що 

втратили життєвий спокій, люди з трагічним, 

безпросвітним, понівeченим життям, вони являють 

собою яскраве вираження суперечностей, властивих як 

Жіду, так і Винниченку. Це живі образи, які 

демонструють високоінтелектуальні особистості, здатні 
розуміти, що життя непривабливе і страшне, але 

нездатні будь-що протиставити йому. Рання творчість 

обох митців була живим трагічним доказом 

неможливості гармонійного, радісного мистецтва в 

межах занепадаючого капіталізму. Вона просякнута 

відчуттям “фальшивості” світу. 

“Фальшивомонетники” (1925) – твір, котрий, поряд 

із муженськими романами Винниченка “Лепрозорій”, 

“Нова заповідь” являють собою зразки модерністського 

роману в романі”. Ось, наприклад, які рекомендації дає 

Жід: “Викинути з роману всі елементи, котрі по суті 
своїй не належать романові. Подібно до того, як 

нещодавно фотографія звільнила живопис від обов’язку 

виписувати деякі деталі, у недалекому майбутньому 

фонограф, без сумніву, очистить роман від переказу 

розмов, котрі часто приносять славу реалістові. 
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Зовнішні дії, пригоди, побої і нанесення ран – галузь 

кінематографа; всім цим роман  повинен поступитися 

йому. Навіть опис дійових осіб, по-моєму, повинен бути 

виключений з роману як такий. Так, звичайно, на мою 

думку, чистий роман (а у мистецтві, як і скрізь, для мене 
важлива сама лише чистота) не повинен займатися 

таким описом, як не займається ним драма”1. 

Письменник рекомендує надавати читачеві можливість 

малювати собі героя роману, як йому заманеться”2. 

Потяг Винниченка до писання романів “з тезою” 

загальновідомий, намагання включити в тексти романів 

кіносценарій, щоденник, філософський трактат 

спостерігаємо в усіх творах муженського циклу. 

На вагах творчості Жіда і Винниченка ідеї 

перетягають конкретні події та обставини. Вони 

випереджають дійсність і підносяться над нею. Свої 
творчі завдання французький романіст визначає таким 

чином: “Я можу зробити реальну послугу читачеві, не 

стільки даючи вирішення деяких проблем, скільки 

змушуючи його самого розмірковувати над ними”3. 

Винниченко 30 серпня 1938 р. занотував у щоденнику: 

“[…] я  взявся за досить невдячне завдання: написати 

романізовану програму нового соціально-філософського 

світогляду та навіть програму написати так, щоб вона 

захоплювала читача, як найзапальніший любовний чи 

навіть детективний роман. Може це вдатися? Отут мене 

весь час і хапають за горло й за руку сумніви […]”4. 
Жід полюбляв називати себе “людиною діалогу”, 

людиною суперечностей. Власне творцем діалогу в 

мистецтві роману був і Винниченко. Правда, якщо 

перший не пропонував певних моральних рішень, а, як 

обожнюваний ним Монтень, шукав відповіді на 

численні запитання про сенс життя і суспільства, про 

людину, її природу і долю, то другий починаючи з 30-х 

рр. був не тільки митцем морального пошуку, котрий 

заперечував, якщо звернутися до сучасної термінології, 

“ангажованість” творчості, а й автором конкордистської 

програми перетворення, гармонізації людини і 
суспільства.  

Складність стосунків між автором, твором і 

читачем є, на думку обох митців, концептуальною і 

функціональною. Автономність героя, “відкритість” 

роману, підкреслене самоусунення автора повинні 

створити у читача ілюзію свободи в оцінці й виборі того 

чи іншого типу моралі – таким чином він краще засвоїть 

філософський урок. Будь-який вибір і відкриття, 

“здійснені ним усупереч авторові й ніби без його 

відома”, насправді є результатом своєрідних технічних 

прийомів і реалізацією прихованої волі автора. Право на 
“особисте й особливе” вирішення моральних проблем, 

право на пошук власної істини Жід і Винниченко 

надають і своїм персонажам. Їхні герої – це ті, хто може 

шукати моральні правила тільки в самому собі. 

Вільний вибір передбачає також дотримання 

“авторського нейтралітету”. За словами Жіда, “поганий 

романіст спрямовує своїх персонажів, а романіст 

справжній слухає їх і спостерігає за їхніми діями”5. 

Французький дослідник К. Е. Маньї характеризує цей 

метод зображення персонажів як гранично об’єктивний 
і майже біхевіористський”6. Подібний метод творення 

персонажів спостерігається і у Винниченкових романах 

муженського циклу. Тут письменник намагається 

подолати монологізм, властивий традиційному тексту, 

адже в ньому, навіть якщо він організований як діалог, 

однаково присутня єдина “рука” автора. Винниченко 

прагне до поліфонії, до полілогу. У текстову тканину 

вплітаються листи, щоденники, кіносценарії, інші 

голоси, протилежні думки. З другого боку, Винниченко, 

з огляду на темперамент і творчі настанови, навряд чи 

був спроможний утримувати власний виклад у межах 
“нейтралітету”. Він наділяє героїв своїми власними 

поглядами з однією лише принциповою відмінністю – 

вони позбавлені тих дещиць здорового глузду, котрі не 

дають їхньому творцеві заходити так далеко, як вони, у 

безумствах, котрі вони творять. У цих безумствах і 

полягає суть творчих та ідейних пошуків французького 

й українського романістів. Ними означені межі 

моральної та етичної свободи індивідуума в суспільстві. 

Жід вважав, що пропагувати читачам якусь ідею 

можна, лише “енергійно її проштовхуючи в одному 

певному напрямку”7. Втім письменник і сам діє таким 
чином: “Аби досягти успіху, – пише  він в одній із 

статей, – слід висувати лише одну ідею. Знайти вдале 

формулювання ще недостатньо, важливо не виходити за 

його межі”8. Подібно чинить і український митець, 

наполегливо, аж до маніакальності, відстоюючи 

протягом двох десятків років ідеї конкордизму. 

Винниченко, як і Жід, перебував у силовому полі 

Ф.Достоєвського з його “проклятими питаннями”, 

проблемами абсурду (“мертвого дому”, чи, за словами 

Альоші Карамазова, “ахінеї”), про що свідчать його 

листи, драми та романи 1907‑1914 рр. з їхнім інтересом 
до “останньої межі”, “безодень” і “підпіль” в людині. 

Так, у вересні 1908 р. він просить свою кореспондентку 

Л. Гольдмерштейн надіслати йому романи 

Достоєвського “Брати Карамазови” та “Злочин і кара”.  

Інтерес обох митців до Достоєвського пояснюється 

як незвичайною для традиційного реалізму глибиною 

психологізму, так і незвичністю самої психіки його 

героїв. Для того, аби представити людську особистість 

як синтез почуттів і думки, віри і моралі, совісті й 

темних інстинктів, Достоєвський виробив власний 

метод і поетику, котрі завжди цікавили Жіда і 
Винниченка. 

Достоєвський виявився співзвучним дійсності 

початку ХХ ст. – складній, суперечливій, сповненій 

невирішених проблем. Західна інтелігенція впізнала в 

його героях свої думки й переживання, свої комплекси. 

1 Zhid A. Podzemel'ya Vatikana. Fal'shivomonetchiki. Vozvrashcheniye iz SSSR [Vatican’s dungeons. Counterfeiters. Return from the 

USSR], Moskva: Moskovskiy rabochiy, 1990, P. 261 [in Russian]. 
2 Ibidem, P. 315. 
3 Ibidem, P. 344. 
4 Institute of literature named after T. Shevchenko archive (ILSh), Vynnychenko's diary (copy), F. 171, August 30, 1938, Case 68, Ark. 

ХХУІІ [in Ukrainian].  
5 Zhid A. Podzemel'ya Vatikana. Fal'shivomonetchiki. Vozvrashcheniye iz SSSR…, op.cit., P. 348. 
6 Magny C. E. Histoire du roman français depuis 1918 [History of the French novel since 1918], Paris, 1950, P. 259 [in French]. 
7 Yeremeyev L. Frantsuzskiy literaturnyy modernizm. Traditsii i sovremennost' [French literary modernism. Tradition and modernity], 

Kyjiv: Naukova dumka, 1991, P. 29 [in Russian]. 
8 Ibidem, P. 30. 
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Він виявився актуальним не лише для Заходу, а й для 

нас зі “своїми Бісами”, котрі колись тлумачилися як 

пасквіль на російський “революційний рух”, актуальний 

постановкою питання про вартість окремої особистості 

у зіставленні з вищими інтересами держави, людства, 
про доцільність жертв і страждань живих людей заради 

“майбутньої гармонії”, суспільного благоустрою, про 

можливість щастя, побудованого на “невиправданій 

крові”. 

Достоєвський показав, які переваги має література, 

беручись за художнє осмислення і втілення ідей 

немовби суто філософських. Філософ є свого роду 

проповідником, котрий не може водночас хвалити Бога і 

безбожність. Філософ може сумніватися, але жанр 

зобов’язує його зберігати вірність одній ідеї. І в цьому 

сенсі Винниченко був послідовником російського 
письменника.  

Жіда і Винниченка можна вважати своєрідними 

інтерпретаторами Достоєвського. Вони запозичують у 

російського письменника мотиви, художні прийоми, 

сюжетні ходи, саму конструкцію творів. Зокрема, варто 

вести мову про важливе значення діалогів у творах обох 

митців. Мають вони вигляд словесних двобоїв з 

приводу якоїсь ідеї. Диспути героїв Жіда і Винниченка 

були свідченням модернізації їхніх романів. Присутній 

в творах українського і французького письменників і 

елемент поліфонії, та множинність “рівноправних 
свідомостей” (М. Бахтін), що зближувало їх із романами 

Достоєвського. У обох митців, як і у Достоєвського, 

присутня складна взаємодію авторського голосу з 

голосами персонажів. 

Достоєвський прагнув привести своїх героїв до 

злагоди з власною совістю, з людьми, до “всесвітньої 

чулості й всепремирення”, шукав “пункти”, де люди 

могли б усі, різних спрямувань, “зійтися”, де 

індивідуалізм міг би примиритися зі “спільністю”. 

Винниченко у своїй конкордистській теорії та у її 

художніх реалізаціях також прагнув гармонізувати 
людину. 7 грудня 1926 року він занотував у щоденнику: 

“Ідея активного, повсякденного, щоденного творення 

свого щастя, гармонізація себе самого сповнює якимсь 

особливим затишком усю істоту, почуванням 

зріднености з тим клаптем землі, на якому живеш. Нема 

чуття чужости, закинутости, гнітючої туги за рідним 

краєм, сиротливости й самотности. Все – близьке, все є 

рідна плянета, люба Земля наша, скрізь можна і треба 

діяти й творити. І любов до рідного краю зовсім не 

вимагає чужости до інших частин Матері-Землі. Я – 

громадянин Плянети і плюю на тимчасові поділи людей 
на держави”9. 

Жід цю діалектичність поглядів чи, як він визначає 

її в статті “Листування Достоєвського”, – “складну 

повноту”, цінує дуже високо. Хоча при всьому своєму 

підкресленому інтернаціоналізмі, вираженому в 

літературно-критичних статтях і публіцистиці, Жід у 

художній творчості цей загальнолюдський смисл 

пошуків Достоєвського випускає. Він прирікає героїв на 

відокремленість, конституюючи тим самим розпад 

зв’язків між особистістю і суспільством.   

Ідея індивідуалізму, котра наприкінці ХІХ ст. 

проникла у твори багатьох європейських митців, у Жіда 

і Винниченка стає ледь не головною  проблемою. 

Індивідуалізм персонажів, котрий іншими авторами 

здебільшого засуджувався, у них отримує підтримку й 

екзистенціалістське обґрунтування. 
Уже у “Пивницях Ватикану” (1914) є міркування 

Жіда про “тропізми” як ключ, котрий дозволяє зводити 

все якісне розмаїття явищ життя до простіших 

тваринних рефлексів. “Тропізми! Щойно цей термін був 

винайдений, як перестали розуміти будь-який інший. 

Ціла низка психологів нічого не бажала знати, крім 

“тропізмів”. Тропізм! Яке несподіване світло 

випромінювало це слово! Організм явно підкорювався 

тим же впливам, що й геліотроп, коли безвільна рослина 

повертає свою квітку до сонця (що легко зводиться до 

кількох простих фізичних і термохімічних законів). 
Космос виявляється заспокійливо позбавленим 

“хитрості”10. Дещо подібні думки висловлював і 

Винниченко, якого  можна зарахувати до тих митців, 

котрі тонко відчували природу і вважали, що людині 

відведено в ній дуже скромне місце: вона має жити в 

гармонії з природою, а не підносити себе над нею. Саме 

тому в його етико-філософській теорії чільне місце 

посідає природа та одвічні людські інстинкти. 

Вийшовши у своїх творах за межі традиційної 

філософії, Винниченко прагнув осмислити ширший 

зміст усієї духовної культури. 
Ще одна цитата з Жіда, котра може сприйматися як 

пророцтво:  завтрашній поет вважатиме себе 

зганьбленим, якщо читачі зрозуміють те, що він хоче 

сказати… Будь-який смисл, будь-яке значення буде 

розглядатися як щось антипоетичне. Я пропоную 

працювати під прапором ірраціональності”11. Хоча, 

імовірно, тут закладена і певна іронія, оскільки метод 

самого романіста не сумісний із “зарозумілістю”. 

Подібне можна сказати і про Винниченка. 

Інтелектуалістська творчість французького та 

українського прозаїків ірраціональна лише в тому сенсі, 
що тяжіє до моделювання дійсності, до “вічних” істин, а 

у зображенні характерів виходить з постулатy про 

безмежну свободу індивіда. 

На вагах творчості Жіда та Винниченка ідеї 

перетягають конкретні події та обставини. Вони 

випереджають дійсність і підносяться над нею. Свої 

творчі завдання французький митець визначає таким 

чином: “Я можу зробити реальну послугу читачеві, не 

стільки даючи вирішення деяких проблем, скільки 

змушуючи його самого розмірковувати над ними. 

Оскільки я не припускаю, аби могло бути інше 
вирішення. Окрім особистості й особливого в кожному 

окремому “випадку”. І ще: дати читачеві деякі переваги 

переді мною, – зробити  так, аби він міг уявити, що він 

розумніший від автора, моральніший, проникливіший і 

що він виявляє у персонажах низку властивостей, а в 

самій оповіді низку істин, усупереч авторові і немовби 

без його відома”12. Ці думки зафіксовано у 

“Щоденнику”, включеному до роману 

“Фальшивомонетники”. Дещо подібне висловлює і 

Винниченко. Його романи являють собою етапи у 

наполегливих, самодопитливих пошуках нового типу 

9 ILSH, December 7, 1926, F. 171, Case 56, Arc. XII [in Ukrainian]. 
10 Zhid A. Podzemel'ya Vatikana. Fal'shivomonetchiki. Vozvrashcheniye iz SSSR…, op.cit., P. 28. 
11 Yeremeyev L. Frantsuzskiy literaturnyy modernizm. Traditsii i sovremennost'…, op. cit., P. 31. 
12Zhid A. Podzemel'ya Vatikana. Fal'shivomonetchiki. Vozvrashcheniye iz SSSR…, op.cit., P. 259. 
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моралі, в яких індивідуальний розум, дух і плоть могли 

отримати найповніше вираження без ущербу для 

суспільства. Оманливо прості на перший погляд, його 

оповіді іронічні, часто досліджують складні етичні 

проблеми і заплутані стосунки між художнім творінням 
і його творцем.  

Є ще одна лінія непростого і неоднозначного 

зв’язку між Винниченком і Жідом. Не можна забувати, 

що міжнародна обстановка на початку 30-х років 

підштовхувала Жіда до напружених роздумів над 

трагічним “соціальним питанням”. Його настороженість 

і відстороненість від історії порушила вже Перша 

світова війна, він шкодував, що мовчав у ті роки. Прихід 

до влади в Німеччині фашизму, боротьба за Народний 

фронт у Франції, експеримент побудови соціалістичного 

суспільства в Радянському Союзі – осмислення всіх цих 
подій привело Жіда до лав лівої інтелігенції. 

Письменник виступає на мітингах, підписує численні 

декларації й маніфести, бере участь у роботі  

Паризького конгресу письменників на захист миру 

(1935), про який, до речі, дуже гостро відгукнувся 

Винниченко: ”28 червня 1935 р. у Парижі засідав 

конгрес захисників культури, людей, що мають по 

всьому світі захищати культурні цінності, сприяти їх 

творенню, допомагати творцям їх. Та тільки не 

українських. Українським творцям культурних 

цінностей – Соловки, Сибір або вигнання і тризуб у 
руки, а не перо. Тут ні захист, ні допомога “не 

полагається”. Смішно мені читати промови й резолюції 

цих тупих европейських інтелігентів, яких так 

історично, так грандіозно дурить Москва”13. 

Цього ж року Жід разом із А. Мальро вручив у 

Берліні нацистській владі петицію європейської 

інтелігенції з вимогою звільнити Г. Дімітрова. 1932 р. на 

сторінках журналу “Нувель Ревю Франсез” з’явилася 

стаття Сторінки з “Щоденника”, котра спричинила 

великий резонанс, в ній Жід заявив, що його “метою” і 

“мрією” стала країна соціалізму, що віднині майбутнє 
культури і гуманізму для нього пов’язано з долею 

СРСР. До свого приїзду в Радянський Союз Жід із 

захопленням висловлювався про нього. Він вважав 

революцію “природним і практичним дивом”, оскільки 

вона допомагає людям струснути “іго авторитета і 

традиці”. “Я хочу прожити достатньо довго, – заявляє 

він, – щоб побачити успіх цього грандіозного зусилля”. 

Сенсаційне “обернення Жіда в комуністичну віру” 

пояснювалося радянською пропагандою з позицій 

вульгарної соціології, невірно витлумачувалося як 

лівою, так і правою пресою Франції. 
Справа в тому, що Жід прийшов до комунізму не 

через досвід соціальної боротьби і марксизм, як 

Винниченко, а завдяки своєму християнському, 

євангельському ідеалу загальної справедливості, 

братерства і любові, котрий до невпізнаваності було 

спотворено капіталізмом. Письменник стверджував, що 

“завжди був комуністом серця і комуністом духу, 

залишаючись християнином”. І тут позиції Винниченка 

– революціонера-практика і Жіда – християнського 

комуніста сходяться. Французького письменника, як і 

українського, турбувала проблема щастя. “Аби бути 

щасливим, мені необхідно щастя всіх”, – стверджував 

Жід. Подібні висловлювання знаходимо і в щоденниках 

Винниченка: “Нікому ти не потрібний, але життя 

любиш і готов його віддати за щастя тих, кому 

непотрібний і нецікавий”14. Найвищою цінністю для 
Винниченка, як і для Жіда, була людина, хоча він і не 

поділяв погляду Жіда на християнство – як на “ту 

незвичайну школу”, котру зобов’язана пройти кожна 

особистість. У подальшому навіть гостро засуджував 

французького митця за подібні погляди. 

Протягом кількох років (1936‒1939) після появи 

звістки про написання французьким митцем 

публіцистичної книжки “Повернення з СРСР”, де він 

висловив сумніви стосовно країни переможного 

соціалізму, Винниченко мав безпосередні контакти з 

ним. Так, у щоденнику він зазначав: “Gide повернувся з 
СРСР розчарований і написав відповідну книгу. 

Виникла думка: коли так, то не зробив би він передмови 

до “Імперативу”. І чи не поміг у його виданні. Ідеї 

“Імперативу” повинні бути йому тепер близькі й варті 

поширення. Лист від Жульєти (Жід в облозі. Тисячі 

листів з приводу його книги про свій поворот з СРСР. 

Москутери в паніці, умовляють не випускати книги. Він 

опирається. Вважає (в передмові), що його критика 

дасть більше користі справі соціалізму – аніж безоглядні 

вихваляння”15. Оцінки, дані Жідом країні рад, у 

багатьох моментах співпадають із поглядами 
Винниченка на радянську дійсність. Їх єднає 

прониклива, місцями просто таки пророча критика 

сталінських викривлень соціалістичних ідеалів. 

Винниченко був перейнятий ідеєю про те, що, 

можливо, Жід  напише передмову до роману “Вічний 

імператив”. Жіду був надісланий також “Нарис 

програми” (мається на увазі конкордизм. – Г.С.) із 

надією на допомогу у виданні. Але й ці надії не 

справдилися, хоча спільного у поглядах французького і 

українського письменника на щастя людей було немало. 

Та серед причин відмови можна назвати, очевидно, не 
лише те, що Жід не поділяв поглядів Винниченка, а й, 

очевидно, небажання зайвий раз загострювати свої 

стосунки зі сталінським СРСР. Через рік листування і 

переговорів Розалії Винниченко з Жідом той відмовив 

не лише у передмові, а й навіть не зміг порадити 

ймовірне видавництво. Після цієї невдачі Винниченко, 

здається, охолонув до ідей французького письменника. 

Так 20 жовтня 1939 р. він занотував: ”Андре Жід 

вважається за провідника французької думки, за 

найбільшого сучасного письменника. Коли це, дійсно, є 

так, то доводиться визнати, що французька думка дуже 
здрібніла, що французьке письменство дуже збідніло. 

Комуністи один час дуже старанно тягли Жіда до себе 

та й він досить охоче сунувся до них. Коли б не 

правдивість Жіда, викликана  якимись тайними і 

несподіваними причинами, коли б друзі не посварились 

через неї, то ідеології їхні, їхні філософії життя ніколи 

не розійшлися. А філософія Жіда є проста, не мудра 

релігійницька дискордистська філософія. Він її тепер 

одверто висловлює. Посварившись з комуністами, він 

заявляє, що комунізм провалився і що ролю спасіння 

людства бере на себе відроджений християнізм. Отакий 

13 ILSH, June 25, 1935, F. 171, Case 65, Ark. XXII [in Ukrainian]. 
14 ILSH, September 21, 1926, F. 171, Case 56, Ark. HU [in Ukrainian]. 
15 ILSh, November 15, 1036, F. 171, Case 66, Ark. XHU [in Ukrainian]. 
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провідник, революціонер, шукач нового”16. 

Ще один момент спорідненості між Жідом і 

Винниченком –  їхні щоденники. Автори мали на меті 

осмислити величезні історичні зсуви, збагнути 

неминучість руйнації буржуазного світу, викрити 
страшні вади сталінізму, побачити перспективу 

майбутнього людства. Але, водночас, це – книжки 

найінтимніші. Жід із ніжністю говорить про два шматки 

бурштина, які містять майже невидимих комах”, котрі 

надіслав йому друг, чи про листя каштану, що 

розпускаються потайки від людських очей”17. Я хотів би 

насолодитися ароматом кожної квітки цього літа, як 

ніби воно для мене останнє”18. Ці пасажі своєю 

проникливістю суголосні таким Винниченковим словам: 

“Поганий ще з мене патріот Землі: раптом як стара рана, 

починає пекти туга за одним клаптем Землі, де пахне 
житами, де проміжки заросли васильками, де бідний 

Дніпро щоліта худне до голих піскуватих ребер, де 

бідна солом’яна житня, личакова країна пнеться 

перестрибнути віки й зробитися залізобетоновою 

фортецею нового ладу. А мені мріється не бетон, не 

курява, не чад і ляскіт сучасної машини, а кришталь, 

криця, уквітчані, оточені житом і васильками. Не вабить 

мене переходова фабрика, що є тільки щаблем до 

творчого ясного ательє людства. Ні, ще не видихався з 

мене дух Дніпрових луків, проміжків, овіяних диханням 

жита й васильків; лева з копанками, де плавають 
чорненькі жабки з червоними черевцями. Ніжним болем 

болить, як стара-стара рана, від цих жабок”19. 

Так само інтимно говорив Жід про мистецтво 

минулих часів. Наводячи коротеньку фразу з “Гамлета”, 

згадуючи мудрий рядок Річардсона чи мадам де Севіньї 

чи Лафонтена (“В сльозах завжди є крапелька 

рисовки”), гортаючи “Андромаху” Расина, 

захоплюючись одухотвореністю вишуканого мистецтва 

“Моцарта” чи проникливим посміхаюсь крізь сльози 

“Гомера” – він стоїть перед читачами як “останній 

європеєць”, охоронець скарбів старої культури, 
витончений і глибокий знавець їх – “аристократ духу”, 

що володіє цими скарбами в світі, яке заполоняє 

варварство. Ціле життя він був, як і Анатоль Франс, 

збирачем найдорожчих дарів культури, був естетом, 

котрий вбачав у зануренні в мистецтво спосіб 

відгородитися від негараздів життя”. Винниченко у свій 

спосіб відгороджувався від страхіть емігрантського 

життя. Це також було захоплення літературою, 

малярством, кінематоргафом.  

У “Щоденниках” обох митців заново піднімаються, 

аби отримати нове трактування, всі основні питання, що 
заполоняли їхню творчість. Це підсумок у повному 

сенсі слова. Чимало творів Жіда і Винниченка пов’язані 

з темою “фальшивості”. У “Щоденнику” розвінчування 

“фальшивості” має глибину більшу, ніж раніше, більшу 

пристрасть і безпощадність. Жід бачить перед собою 

“мерзенність і злобу людську”, суспільство, де “брешуть 

собі і крутіюють”. “Щоденник” викриває ханжество і 

брехливість буржуазної моралі, претензійну тупість 

думки, звірячу рознузданість інстинктів. Цим словам 

ніби вторить Винниченко: “Щось зріє в нетрях 

людського життя Европи, а, може, й усієї земної 
планети. Нудьга обкачана в скалки різнофарбних утіх, 

крикливих і дешевих. Непевність загорнута в 

одчайдушність і нахабство. Тривога замаскована 

фальшивими квіточками бадьорості. І то на тлі 

банкротства, крахів і кризи, що сунеться й на Францію. 

Криза перепродукції? Незрозуміло, безглуздо й 

моторошно. Від того, що нароблено занадто багато 

добра, по всьому  світі  розливається нужда, злидні, 

дорожнеча, самогубства, злочинства. Що може бути 

дурніше й безнадійніше? Що? А війна, що сама собою 

росте? “Сама собою”. Яке нещасне, безумне людство”20. 
З гіркотою бачaть цей занепад Європи” люди, 

котрі, мов коштовності, перебирають  думки Мольєра, 

Руссо, Мішле. Декарта, Бюффона, Шекспіра, Гете, 

Монтескьє, Флобера, Гюго.  

Природно, що Жід усе сильніше, глибше відчував 

розпад капіталізму, названий ним “фальшивістю”, в 

середовищі мистецтва. Несправжній смак, несправжнє 

достоїнство, несправжня поезія і справжня любов до 

несправжньої величі” відрізняють літераторів, які 

користуються славою в сучасній Франції. Кишать люди, 

котрі “підбирають проблеми по дорозі”, які зробили 
глупство своїм прапором, спеціалісти по викривленню 

дійсності, майстри прикрашати гидкість вмираючого 

світу”21. 

Подібну думку висловлює й Винниченко: 

“Мистецтво для мистецтва? Це ніколи не було моїм 

гаслом”22. Водночас він поціновував у мистецтві не 

лише реалістичне відбиття дійсності, а  й  авторську  

фантазію,  емоцію. У записі від 15 липня 1944 р. 

читаємо: Чи був я чесний з  мистецтвом? Зрештою, чого 

портрет має виявляти тільки немолоде, невеселе, не 

здорове в людині? Чи воно дуже помітне на око? Чи не 
чесніше відшукати те молоде, здорове, хороше мале, що 

воно не дуже помітне на око, але, може, є справжніше, 

ніж те для цієї людини?”23.  

У “Щоденниках” відбиті останні сумніви людей, 

що розривають зв’язки, котрі складалися протягом 

десятиліть. Часом це сповнені мук переживання, 

висловлені Жідом: “[…] наростаюча недовіра до себе. 

Закінчу тим, що більше не насмілюся писати зовсім 

[…]”. Йому ніби вторить Винниченко: “Ні думати, ні 

читати, як слід, ні тим паче писати не можу. Життя – 

ефемерне, навіть кошмарне”24. 
Але водночас перед читачами твори мужності й 

великих надій, знаки болі лише підкреслюють 

надзвичайну складність перелому, що його 

переживають митці. “Щоденники” являють собою 

сміливий стрибок у майбутнє, в цілковито нову і 

незвичайну для літераторів царину уявлень – ніби 

16 ILSh, October 20, 1939, F. 171, Case 69, Ark. XXUIII [in Ukrainian]. 
17 Zhid A. Sobraniye sochineniy: v 4-kh tomakh [Collected works: in 4 volumes], T.1, Leningrad: Khudozhestvennaya literatura, 1935,  

P. XXIX [in Russian]. 
18 Ibidem, P. ХХУІ. 
19 ILSh, August 4, 1928, F. 171, Case 58, Ark. XIII [in Ukrainian]. 
20 ILSh, November 1, 1930, F. 171, Case 60, Ark. XIX [in Ukrainian]. 
21 Zhid A. Sobraniye sochineniy: v 4-kh tomakh…, op. cit., P. XXX. 
22 ILSh, April 10, 1934, F. 171, Case 64, Ark. XXIII [in Ukrainian].  
23 ILSh, July 15, 1944, F. 171, Case 74, Ark. XXXIII [in Ukrainian]. 
24 ILSH, June 23, 1931, F. 171, Case 61, Ark. XX [in Ukrainian]. 
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народжується нова людина, що мислить і творить по-

новому, бачить всю відповідальність і складність 

обставин, котрі він бере на себе. 

Жід говорив про правильно зрозумілий 

“індивідуалізм”, про повне і справжнє розкриття всіх 
можливостей “особистості”, яке принесе комунізм. На 

його думку, комуністичне суспільство не може не 

опікати цінних індивідуумів і не мати вигоди з усіх 

цінностей індивідууму”25.  

Винниченко, однак, розрізняв комуністичні ідеали і 

московський комунізм: большевизм-комунізм є реакція 

й проти нього треба боротись як проти всякої реакції”26. 

Проте він також, як і Жід, який заявляв:  Ідея прогресу 

захопила мене, панує наді мною”27, сповідував цю ідею. 

Втім, Винниченкові погляди на еволюцію в процесі 

розробки конкордистської теорії зазнавали змін. У 20-х 
роках він визнавав ідею прогресу як умову людського 

щастя, називаючи її “ідеєю великої справедливости”28. 

Наприкінці 40-х років – висловлював сумніви щодо 

існування вузько тлумаченого еволюційного процесу. 

“Коли нема ніякого вихідного пункту, то нема ніякого 

поступу, бо нема ніякого зрівнювання і ніякого мірила. 

Чи не є просто рух у всесвіті, рух без ніякого початку, 

без ніякого кінця. Отже, без ніякої еволюції чи реакції? 

Чи не просто зміна сили, темпів, конденсації енергій, які 

діють у певних явищах? – І коли таке питання можна 

поставити щодо фізичного світу, то чого його не можна 
поставити щодо світу духовного та до всяких форм 

людської енергії? Може, й щодо людей не можна 

прикласти цієї тями поступу, “революції”. Чи не є і в 

людстві тільки рух, який тільки набирає ріжних форм в 

залежності від темпів і конденсації ріжних енергій, які 

діють у йому? Чи не є й тут тільки рух, а не поступ, не 

посування кудись уперед?”29. 

Висновок. Жід і Винниченко репрезентують у 

французькій та українській літературах  ХХ ст. 

”інтелектуальну” лінію розвитку модернізму. Жід 

намагався зробити зі спостережень над особистістю 
концептуальні узагальнення і висновки. Він не тільки 

засвоїв досвід своїх літературних попередників і 

сучасників, а й у чомусь випередив їх, спрямувавши 

інтелектуалізм в екзистенціалістське русло. 

Винниченко, накопичуючи досвід “філософії 

життя”, став, у певному сенсі, представником течії 

атеїстичного екзистенціалізму і, водночас, збагатив 

екзистенціально-гуманістичні традиції української 

філософської культури. Як відомо, його в Україні 

називали одним із перших “європейців”, маючи на увазі, 

що, як письменник, він орієнтувався на кращі зразки 

світової літератури, прагнувши вивести художнє 

сприймання рідної літератури за межі побутовізму і 

етнографізму. 

 
Syvachenko Galyna. V. Vynnychenko and A. Gide: an 

attempt at a comparative study. The purpose of this article is to 

reveal the original and common characteristics in ideological, 

thematic and artistic discourses of A. Gide and V. Vynnichenko's 

prose. The questions of the applied aspects of the literary analysis 

of the diaries and prose of these writers are carried out by means of 

a comparative analysis of the texts “Treatises”, “Counterfeiters”, 

“Prometheus ill-chained”, “Prophet” in order to find out the 

components and connections of worldview systems, methods of 

resolving ethical conflict, as well as genre support works of 

Ukrainian and French writers. The novelty of the article lies in the 

fact that the comparative study of the systemic comparison of the 

prose phenomena of A. Gide and V. Vynnychenko on the material 

of the texts “Treatises”, “Counterfeiters”, “Prometheus is ill-

chained”, “Prophet” is carried out for the first time. Research 

methods: comparative, descriptive, biographical. Conclusions. A. 

Gide and V. Vynnychenko represening twentieth century social 

and literary ideal in French and Ukrainian literature “Intellectual” 

line of development of modernism. A. Gide tried to draw 

conceptual generalizations and conclusions from observations of 

personality. He not only assimilated the experience of his literary 

predecessors and contemporaries, but also somewhat ahead of 

them, directing intellectualism into the mainstream of 

existentialism. At the same time, V. Vynnychenko, accumulating 

the experience of the “philosophy of life,” became, in a sense, a 

representative of the “atheistic existentialism” movement and at the 

same time enriched the existential-humanistic traditions of 

Ukrainian philosophical culture. 

Key words: A. Gide's prose, V. Vynnychenko's diaries, 

comparative analysis, literary systems, theory of literature, 

European literary modernism. 
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Оксана Тиховская. Этнопсихологический аспект растительной магии в купальской обрядности украин-

цев Закарпатья первой половины ХХ века. Целью статьи является анализ народных верований украинцев Закарпа-

тья о магических свойствах растений в ночь на Ивана Купала, а также изучение их этнопсихологического основания. 

Актуальность заключается в том, что в статье впервые объектом исследования стали труды закарпатских фольклори-

стов первой половины ХХ века В. Потушняка, Ф. Потушняка, И. Федоркова, М. Щербея. Научная новизна обусловле-

на тем, что купальские ритуалы и заговоры, связанные с растительной магией, рассматриваются сквозь призму этно-

психологии и психоанализа. Для типологического сопоставления использованы исследования о купальской обрядности 

гуцулов В. Шухевича и П. Шекерика-Доникива. Спецификой темы обусловлен комплексный подход к применению 

методов исследования, среди которых: аналитический, генетичний, структурно-семантический, структурно-

типологический, сравнительно-исторический, психоаналитический. Выводы. Вера в удивительную силу растений в 

ночь на Купала стала причиной возникновения различных магических ритуалов, которые должны были 1) обеспечить 

бракосочетание с любимым парнем (обряды с “липтицей” (viscaria officinalis), “нимицей  ”, “королицей” (atropa bella-

donna) и тирлычем), 2) исцелить от болезней (купание голыми в росе, бег вокруг дома, обвязывание плеч веревками с 

травы), 3) способствовать самоутверждению в социуме (обряд, который выполнял мужчина с  травой «нимицей»); 4) 

вызвать прибывание молока у коров, 5) выявить и обезвредить магические действия ведьм. 

 Ключевые слова: архетип, гадания, этноархетип воды, заговоры, купальская обрядность, магия растений, ми-

фология Закарпатья. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Купальська обрядовість є цікавим об’єк-

том для дослідження, особливо у її зв’язку з уявлення-

ми наших предків про магію слова та рослин, які у ніч 
на Івана Купала нібито набувають дивовижних власти-

востей. Давні язичницькі вірування в одухотворення 

природи метафорично об’єктивувалися в ритуалах та 

магічних словесних формулах, націлених на діалог з 

рослинами, водою, вогнем тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні 

аспекти купальської обрядовості вивчали О. Афанасьєв, 

М. Костомаров, Леся Українка, І. Нечуй-Левицький, 

Митрополит Іларіон, О. Потебня, О. Воропай, В. Дави-

дюк, С. Килимник, Ю. Климець, Г. Лозко, З. Кудрявце-

ва та інші.  
Актуальність наукової розвідки зумовлена тим, 

що купальська обрядовість Закарпаття, пов’язана з магі-

єю рослин, ще не була предметом окремого наукового 

дослідження. Водночас у першій половині ХХ століття 

про неї писали В. Потушняк, Ф. Потушняк, І. Федорков, 

М. Щербей, Фольклорно-етнографічні розвідки цих 

дослідників були опубліковані в періодичних виданнях 

Закарпаття (“Літературна неділя”, “Подкарпатська 

Русь”, “Наш родний край”, “Пчолка”).  

Мета статті -  проаналізувати етнопсихологічний 

аспект купальських ритуалів українців Закарпаття, по-

в’язаних з рослинною магією. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що ку-

пальські ритуали та замовляння, пов’язані з рослинною 

магією, розглядаються крізь призму етнопсихології та 
психоаналізу. У статті осмислюється архетипна семан-

тика образів рослин, води та роси, котрі народна уява 

наділила магічними властивостями. Розглянуто психо-

логічне підґрунтя метафоричних діалогів людини з рос-

линами, монологів-замовлянь та ритуальних дій, що їх 

супроводжували. 

Виклад основного матеріалу. У ніч на Івана Ку-

пала в Україні, і на Закарпатті зокрема, всі рослини на-

родна уява наділяла дивовижними властивостями. Кож-

на рослина мала своє призначення – була ліком при 

якійсь недузі чи нібито допомагала досягти бажаного: 
“ввечері ідуть шукати зілля. Людина, котра іде по зілля, 

не сміє нікому вклонитися і мусить іти сама. Близько 

півночі збирають зілля. Кажуть, що саме опівночі затре-

мтить кожне зілля і скаже, від чого воно служить. Ка-

жуть, що ще й лопух собою махне”1. Відтак, необхід-

ною умовою пошуку цілющих трав було уникнення 

товариства інших людей, метафорично людина мала 

стати частиною природи, щоб почути голос рослини, а 

тому повинна була відмежуватися від соціуму.  

Про цілющу силу рослин, що були зірвані в ку-
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1 Potushniak V. Rusalna piatnytsia [Rusalna Friday], Nash rodnyi krai [Our native land], Tiachovo, yunii 1928, Rochnyk VI, Chyslo 10, 

P. 317 [in Ukrainian]. 
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пальську ніч, писав О. Афанасьєв: “За народними пові-

р’ями, лікувальні трави тільки тоді й можуть по-

справжньому допомогти, як будуть зірвані в ніч на Іва-

на, або під час вранішньої зорі Іванового дня – перш 

ніж на них висохне роса”2. Саме росі, як різновиду води, 
що з’являлася ніби сама по собі перед сходом сонця, 

народна уява приписувала надзвичайні властивості. 

“Роса, що випадала у купальську ніч, вищою мірою во-

лодіє живильними і цілющими властивостями й передає 

їх польовим квітам і травам. Русини вмиваються цією 

росою, щоб відігнати від себе злі немощі й недуги; у 

Литві переддень 24 червня навіть називається святом 

роси”3. До сих пір в Україні збереглися повір’я про ці-

лющу силу роси, а особливо тої, що з’являлася на квітах 

і травах у купальську ніч. 

Ще в першій половині ХХ століття дівчата в селах 
Карпат виконували в ніч на Івана Купала різні ворожін-

ня, переважно любовні. Здійснювали їх до схід сонця, 

скинувши з себе одяг й апелюючи до рослин, як до оду-

хотворених істот. Один з таких обрядів описав І. Федор-

ков: “В день Ивана Купала дуже-дуже рано, коли ще 

сонце не встало, птахи не співають, встане дівка і йде 

в жито купатися. Прийде до жита, зніме з себе сороч-

ку та плат, почне качатися в житі і говорить: 

“Оце жито, не пшениця, 

Я є перша одданиця!” (3 рази) 

Викупавшись доволі в житі, йде в ліс по лептицю 
(різновид трави). Нарве лептиці, підпереже своє тіло 

нею і говорить: 

“Як оця лептиця липне, так аби женихи липли до 

мене”. 

Потім шукає німиці (різновид трави – О.Т.), коли її 

знайде, кланяється їй. 

Дівка: “Подай Бог, німичко!” 

Німиця: “Подай Бог, дівичко!” 

“Що хочеш, дівичко?” 

Дівка: “Ходжу за корінями, німичко! 

Я ти принесла платню, 
А ти мені мого жениха”. 

Зробивши це, йде у воду купатися. Коли прийде до 

води, каже: “Подай Бог, водице!” 

Вода: “Подай Бог, дівице. Чого прийшла, дівице?” 

Дівка: “Прийшла обмиватися. Ти обмиваєш луги, 

туги, Чорні каміння, жовте коріння, Обмий і мене, рабу 

Божу пр. Майрійку”4.   

Психологічне підґрунтя цього обряду зумовлене 

кількома етапами: 1) Дівчина вдосвіта купається в житі, 

символічно змиваючи з себе росою зв’язок зі світом 

людей, і прилучається до світу природи, тепер вона мо-
же спілкуватися з рослинами; 2) Дівчина знаходить в 

лісі липку рослину “липтицю” (інша назва: смолянка 

липка або смілка липка – viscaria officinalis) й обмотує 

себе нею, метафорично прагнучи  притягнути до себе 

увагу хлопців (“щоб женихи липли” за аналогією, гоме-

опатична магія); 3) Діалог з іншою травою, “німицею”, 

має на меті своєрідне жертвоприношення – дівчина за-

лишає рослині гроші, а натомість сподівається у такий 

спосіб отримати від неї жениха. Цікава у цьому діалозі 

згадка про “корені”, дівчина шукає корені, які, очевид-

но, є рослинним (фалічним) символом чоловічого нача-
ла. 4) Наприкінці дівчина знову йде купатися, але вже у 

водоймі, вона метафорично здійснює перехід у світ лю-

дей, змиваючи з себе ознаки ворожіння й спілкування з 

рослинами у магічному часопросторі. Тепер вона вже 

називає себе рабою Божою. Відтак, вода у цьому обряді 

є межею між світами (роса переводить дівчину у світ 

одухотвореної природи, а вода річки чи озера повертає 

її у світ людей). Метою цього обряду є перетворення 

дівчини – вона має стати іншою, привабливою для пару-

бків, а згодом з дівчини перетворитися на жінку, знай-

шовши собі жениха.  
Психологічне підґрунтя подібних магічних ритуа-

лів К.-Г. Юнг пояснив так: “Ритуал використовують 

безпосередньо для того, щоб спричинити перетворення. 

Завдяки цьому він перетворюється, якоюсь мірою, на 

техніку, яку застосовує та чи інша людина”5. Підтвер-

дженням цих міркувань є купальські обряди, пов’язані з 

любовною магією та магією рослин, зафіксовані Ф. По-

тушняком на Закарпатті (через 10 років після записано-

го І. Федорковим). Вчений теж віднайшов звичай, по-

в’язаний із збиранням на Купала рослини “липтиці”, 

який має досить подібний сценарій: “Перед співом когу-
тів вийде дівчина сама або і декілька їх разом у поле, 

купається в житі і промовляє: “Жито, жито – не пше-

ниця, я є перша відданиця”. Потім зірве липтицю, по-

маже її медом, обів’є нею нижню частину тіла і про-

мовляє: “Як сеся липтиця до мене липне, так аби до 

мене і хлопці липли”. Носить її потім часто на тілі, 

намастивши медом, а переважно тоді, коли іде на за-

бави, щоб її хлопці танцювати брали. Бо коли на ній 

липтиця, то і вона буде така липка. Обмивши із себе 

мед із липтицею, дає це пити хлопцеві, котрого лю-

бить”6. У цьому обряді з’являються нові атрибути – 
мед, яким дівчина обтирає “липтицю”, що,  

очевидно, символічно мало б зробити “солодким”, 

тобто щасливим, спілкування з тим юнаком, який буде з 

нею (метафорично – “прилипне”, як липтиця). Новим 

також є напування хлопця водою, яка вбирає в себе мед 

з липтиці та й щось від самої рослини, а відтак ця вода 

повинна зробити дівчину бажаною (“солодкою”, як мед, 

для хлопця). 

Натомість Ф. Потушняк трактує по-іншому, ніж 

І. Федорков, символічне значення рослини “німиці”. За 

його спостереженням, «німицю» використовують для 
«викликання ненависті»7 проти свого ворога.  Її збира-

ють “на Іван-день. При збиранні треба називати іменем 

особу, на яку мається злість, і знущатися над нею так, 

як бажали б, щоб знущалися над тою особою, яку нена-

видять. І люди так само будуть поводитися з нею”8. 

Тут рослина наділяється здатністю метафоричного 

2 Afanasev A.N. Bogi – sut predki nashi [Gods is our ancestors], Moskva: RIPOL-klasik, 2009, P.162 [in Russian]. 
3 Ibidem, P. 162. 
4 Fedorkov A. Yak vorozhat na Ivana Kupala [How to spell on Ivana Kupala], Nash rodnyi krai [Our native land], Tiachovo, 1931, P. 274 

[in Ukrainian]. 
5 Yung K.-G. Arkhetypy i kolektyvne nesvidome [ Archetypes and the collective unconscious], Lviv: Vydavnytstvo “Astroliabiia”, 2013, 

P. 170 [in Ukrainian]. 
6 Potushniak F. Rostyna v narodnomu virovaniu [A plant in folk beliefs], Literaturna nedilia [Literary Sunday], Rochnyk I., Unhvar, 1941,  

P. 80. [in Ukrainian]. 
7 Ibidem, P. 81.  
8 Ibidem, P. 81. 
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“провідника” негативних емоцій людини. Через нази-

вання її іменем свого ворога людина нібито отримує 

тимчасову владу над його долею, і побиття «німиці» в 

ніч на Купала повинно стати передумовою побиття во-

рога вже в іншій часовій площині, в майбутньому. З 
точки зору психоаналізу, це означає спробу впливу на 

внутрішню сутність людини (об’єкта ненависті), на її 

Самість, адже, рослина чи квітка – це одна з проекцій 

цього архетипу. З точки зору К.-Г. Юнга, архетипи існу-

ють поза часом і простором, тож фізичний вплив на 

людину може не співпадати з впливом на її духовну 

субстанцію у певний момент реального часу. Рослину 

“б’ють” у купальську ніч, а знущання над ворогом від-

будеться згодом за аналогією. 

Ф. Потушняк описав цікавий купальський обряд, 

пов’язаний з рослиною “королицею” (беладоною зви-
чайною, atropa belladonna). Її дівчата збирали вдосвіта 

(ще поки півні не співали) поодинці або разом. Ця трава 

теж на дотик є липкою, росте на полях. Ф. Потушняк 

назвав “королицю” найважливішою з-поміж інших рос-

лин, оскільки в обрядах, котрі виконували дівчата у 

день Купала, саме вона асоціювалася з коханим хлоп-

цем. Свою назву, за спостереженням дослідника, 

“королиця” отримала тому, що й молодого називають 

під час весілля королем. Збирання королиці супрово-

джувалося різними магічними діями. “Дівчата, побачи-

вши першу королицю, передовсім їй низько кланяються, 
потім намастять її медом, кланяють над нею горів-

кою, ніби п’ють разом з нею, і дають їй пити – полива-

ють її горівкою. Одна дівчина, роздягшись догола, три-

чі її оббігає, а потім поводиться з нею, як із живою 

коханою особою (любим хлопцем). Наприклад, удає за-

кохану, цілує її, лягає коло неї, пестить і т. д. Нарешті, 

викопає її і положить на її місце в ямку дев’ять монет 

(звичайно – філерів под.), кусок мідяника, хліба, дори, 

свяченої шинки, пшениці, меду і промовляє під час цьо-

го: “Як я не можу бути без хліба, так мій суджений без 

мене; як мед солодкий – так би і я йому солодка; які 
гроші славні – так би і я славна для всіх. – Я тобі даю 

хосну, а ти мені платню”. Пригортає королицю до гру-

дей і відбігає з нею, ніким не зурочена додому. Все це 

має відбутися до співу когутів”9. Продовження любов-

ного ритуалу з королицею відбувалося вже в хаті дівчи-

ни й мало виразний зв’язок із весільними обрядами: 

“Вдома положить її серед стола, скличе товаришок та 

імітує свадьбу. Поставлять на стіл “мідяник”, обне-

суть три рази довкола стола, поставлять його на коро-

лицю і починається весілля. В’ють вінки, співають весі-

льні пісні і т. д. Молодого заміняє королиця. До неї кла-
няються і говорять, як до молодого. А дівчина, яку виб-

рали за королицю, поводиться з нею, як із молодим. Піс-

ля того висушить її і сховає або посадить її на городі 

(промовивши при цьому – для кого і для чого, для себе 

або для іншого) і кожного свята говорить з нею, як із 

милим, частує медом і горівкою і т. д.”10. Цей обряд 

теж побудований на асоціативному принципі, рослина 

зірвана у купальську ніч (“королиця”) постає уособлен-

ням ідеального коханого дівчини, яка здійснює вплив на 

“королицю”, і це магічним чином має повторитися зго-

дом, але вже замість рослини буде поруч з нею жених. 

Анімістичні уявлення, як бачимо, добре збереглися на 

Закарпатті. А віра в магічну дію ритуалу з використан-

ням “королиці” ґрунтується на персоніфікації, на підсві-

домому ототожненні коханого саме з цією рослиною, на 
котру символічно проектуються якості, потреби, поведі-

нка людини. За спостереженням К.-Г. Юнга, “рослина 

символізує ріст або ж розвиток, як і зелений паросток у 

діафрагмі чакри тантричної системи Кундаліні, який 

символізує Шиву. Він представляє центр і чоловіче, а 

квітковий келих – жіноче. Останнє є місцем зародження 

і народження […] Як рослина символізує ріст, так квіт-

ка – розвиток із центру”11, тобто із центру Самості. Та-

ким чином, вище описаний купальський обряд відобра-

жав метафоричне прагнення дівчини не просто знайти 

жениха (об’єкт пристрасті), а поєднатися з коханим хло-
пцем на рівні духовному.  

“Королицею” у процесі обряду називають і росли-

ну (проекція уявного жениха), і саму дівчину, яка з ним 

символічно одружується, – так метафорично утверджу-

ється єдність чоловічого і жіночого начал (на рівні не-

свідомого хлопця та дівчини й буквально – через потен-

ційне утворення ними щасливої подружньої пари). Пік-

луючись про “королицю” у процесі обряду, цілуючи її, 

символічно одружуючись із нею, дівчина через ритуал 

утверджує своє бажання вийти заміж за хлопця, котрий 

є втіленням її мрій, не має недоліків, а отже, його образ 
тяжіє до архетипного.   

Ф. Потушняк описав також обряд з «королицею», 

який міг виконувати чоловік, прагнучи здобути прихи-

льність людей, від яких залежав його соціальний статус: 

“Так само королицю може брати і чоловік, котрий хо-

че, щоб його хтось другий любив, наприклад, пани в уря-

ді. Тоді так само пестить її і бесідує з нею, честуючи її 

на свята, примовляючи і т. д., виразивши і свою ціль 

при тім”12. У такий спосіб чоловік метафорично пере-

доручає рослині вирішення своєї проблеми. У цьому 

випадку суб’єктивне бажання чоловіка пов’язане вже не 
з прагненням цілісності через пізнання свої протилеж-

ності (жінки), а навпаки – має прагматичний характер. 

Рослина в цьому ритуалі психологічно сприймається не 

як об’єкт кохання, а як уособлення напівбожества, котре 

здатне допомогти прохачеві, якщо отримає від нього 

гарне жертвоприношення – символічне частування на 

свята, пестощі, розмови.  

На Гуцульщині В. Шухевич теж зафіксував купаль-

ські обряди, пов’язані з любовною магією. Зокрема, 

такий: дівчина або її мати могла за допомогою трави 

тирлич, води, набраної до схід сонця на Купала з крини-
ці, та певних замовлянь накликати щасливе заміжжя. У 

переддень Івана “іде мати дівки, або й сама дівка, у ліс 

шукати зілля тирлич. Скоро знайде, вимикає з корінням 

і так промовляє: “Тирлич, тирлич! Ти до моєї дівки – 

(до мене) – дев’ять легінів приклич, а з дев’ятьох 8, з 8 

– 7, з 7 – 6, з 6 – 5, з 5 – 4, з 4 – 3, з трьох два, з двох 

одного, то її (мій) суджений, не розгуджений”. – Зілля 

тирлич приносить до хати і заховує до другого дня”13. 

Друга частина обряду виконувалася вже на світанні: 

жінка або дівчина, котра здійснювала магічний акт, 

9 Ibidem, P. 80. 
10 Ibidem, P. 80.  
11 Yung K.-G. Arkhetypy i kolektyvne nesvidome..., op. cit., P. 486-487. 
12 Ibidem, P. 80.  
13 Shukhevych V. Hutsulshchyna: v 5 chastynakh  [Hutsulschyna: 5 volumes], Repryntne vydannia 1899-1908 rr., Kharkiv: Vydavets Ole-

ksandr Savchuk, 2018,  P. 885 [in Ukrainian]. 
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“лиш зазоріє, іде до схід сонця по воду і промовляє: “Як 

вода борзо йде, так аби моя донька (я) борзо віддалася; 

як сонцем всі люди радуються, так аби моєю донькою 

(мною) радувалися; як вітер шпарко йде, так аби до 

моєї доньки (мене) шпарко свати їхали; як любить ма-
ціцька дитина свою мамку і гине за нев, так аби легіні 

гинули за моєв доньков (мнов)”. – Так промовляє три 

рази, при чім зачерпне три рази водички, несе її до хати 

і варить у ній зілля тирлич. У тім виварі має дівка рано 

умитися, тоді вона певно цього року вийде заміж, і то 

скорше або пізніше, відповідно до того, чи вітер віяв 

шпарко чи ні тоді, як брала воду і промовляла”14. Від-

так, зірвана на передодні Купала й принесена до хати 

трава тирлич могла асоціюватися з майбутнім женихом 

так само, як “королиця”, або ж сприймалася як магічний 

помічник, здатний виконати прохання жінки. 
Замовляння містить глибоку числову символіку, 

яка метафорично відображає перехід між світами, до-

лання меж часу і простору. Відлік виконавиця ритуалу 

починає з дев’яти і закінчує одиницею не випадково, 

оскільки в міфології, за спостереження Х. Керлота, 

“один символізує буття і осягнення людиною духовної 

сутності, […] прирівнюється до містичного Центру, до 

Палаючої Точки і до Вищої сили. Це число також поз-

начає духовну єдність, єдину основу для всіх істот”15. 

Подібне трактування цифри “один” у міфології пропо-

нує й Л. Бенуас: “одиниця, 1, завжди вважалася симво-
лом Сутності, персонального Бога, що не означає 

“єдиний”, а просто перший в ієрархії влади”16.  Очевид-

но, замовляння передбачало поєднання закоханих саме 

на духовному рівні, тому  в кінці відліку “одиниця”, 

дівчина повинна обрати найкращого з багатьох (поняття 

“багато” у більшості замовлянь проектується на цифру 

9). Тому відлік у цьому любовному замовлянні почина-

ється з дев’ятки не випадково. Дев’ять – сакральне чис-

ло у міфології, оскільки воно “є трикутником тріади й 

потроєнням трійки. Відтак, це складний образ трьох 

світів. Дев’ять є кінцем, межею цифрового ряду до його 
повернення до одиниці. […] У медичних ритуалах воно 

символізувало число par excellence, тобто репрезентува-

ло потрійний синтез або об’єктивацію на кожному з 

існуючих планів реальності: тілесному, інтелектуально-

му і духовному”17. Метафорично трава тирлич, до якої 

зверталася виконавиця, здійснюючи магічний відлік від 

9-ти до 1-го, повинна була “вивести” з трьох “планів 

реальності” бажаний уявний образ нареченого.  

 Набрана до схід сонця на Купала й “замовлена” 

вода сприймається виконавицею ритуалу як символіч-

ний провідник: у цій воді вариться тирлич, а дівчина, 
вмиваючись згодом тією водою метафорично вбирає в 

себе (адже воді передалися властивості тирлича) любов 

майбутнього жениха (як вода поглинула соки трави тир-

лич, так й дівчина за аналогією має «купатися» у кохан-

ні хлопця).  

Подібний любовний ритуал здійснювався на Закар-

патті і теж був пов’язаний з уявленням про магічну силу 

води: “На Іван-день або одно із інших свят дівчина іде 

на зорі до студні, кине цукор і хліб і каже: “Я тобі даю 

платню, а ти мені хоснуй. Як туй тягнуть воду, так би 
за мною тягли легіні”. Візьме тепер води із студні, кине 

до неї любисток, а також трошки меду, дори, грошей, 

ладану, солі, на розпутті вмиється нею, примовляючи: 

“Миюся, аби’м така красна, як вода ясна, аби’м така 

солодка, як мед, аби’м така липка як мед, аби йшли 

хлопці за мнов, як за доров, як пчоли без матки, так 

вони без мене”. Потім виливає це на розпуття і бі-

жить гола додому”18. У цьому ритуалі вода теж сприй-

мається дівчиною як магічний провідник, здатний пере-

нести на людину властивості рослин та предметів, опу-

щених у воду в супроводі замовляння. Водночас ритуа-
льне вмивання відбувається на розпутті, котре, як відо-

мо, уявлялося межею між світом людей та духів. Саме 

там, згідно з народними віруваннями, невидима сут-

ність і властивості предметів та рослин  могли відокре-

митися від них і передатися людині.  

М. Щербей зафіксував на Закарпатті купальські 

обряди, виконавцями яких були літні люди: “На Купала, 

багато забобонів роблять. Старі баби з дідами голі 

бігають коло стайні і хати, щоб не приходило ніяке зло 

до них”19. Можливо, цей обряд теж мав на меті купання 

в росі задля оздоровлення або ж був захисним магічним 
актом: оголені люди оббігали подвір’я, утворюючи сво-

їм рухом магічне коло, котре метафорично створювало 

бар’єр, через який на їх двір, у хату чи стайню не змог-

ли б зовні потрапити демонічні сутності. П. Шекерик-

Доників записав подібний обряд на Гуцульщині: “На 

Івана Купала ідуть до схід сонця голі і купаються у ро-

сі. Лягають на горбі і качаються валом по росяній тра-

ві удолини. Аби яка була висипка на тілі, то пропа-

дає”20. Магічна сила рослин у верховинських селах на 

Купала ставала в нагоді й старшим жінкам, які, за спо-

стереженням М. Щербея, “перев’язують плечі мотузка-
ми і травою, щоб їх не боліли”21. Таким чином, лікува-

льні властивості рослин підсилювалися обв’язуванням 

навколо тіла людини (її плечей) – так створювалося 

символічне «захисне» коло, котре метафорично відокре-

млювало від особи те, що є чужим і шкідливим, що асо-

ціюється зі світом темним, – тобто хвороби та біль.   

У ніч на Купала, за спостереженням М. Щербея, 

вівчарі взагалі не лягали спати, а “скотарі сплять на 

дворі”22, очевидно, намагаючись вберегти свою худобу 

від відьом та інших демонів, котрі в цей період проявля-

ють особливу активність. М. Щербей наголосив на від-
мінності сприйнятті свята Купала різними віковими 

групами людей: “Коли приходять додому з церкви, то 

старі сплять до вечора, а молоді збираються купатися. 

Позбираються якнайкраще і йдуть купами до ріки. Поз-

бираються і лізуть у воду. Дівчата, як правило, окремо 

14 Ibidem, P. 885.  
15 Kerlot Huan Eduardo. Slovar simvolov. Mifologiya. Magiya. Psihoanaliz. [Dictionary of symbols. Mythology. Magic. Psychoanalysis], Moskva: 

“REFL-book”, 1994, P. 576 [in Russian]. 
16 Benuas L. Znaki, simvolyi i mifyi [Signs, symbols and myths], per. s fr. A. Kalantarova, Moskva: Astrel: AST, 2006, P. 76 [in Russian]. 
17 Kerlot H. E. Slovar simvolov. Mifologiya. Magiya. Psihoanaliz…, op.cit., P. 579. 
18 Potushniak F. Rostyna v narodnomu virovaniu…,op. cit., P. 80. 
19 Shcherbei M. Sviato Kupala [Kupala’s Day], Pcholka. Iliustrovanyi misiachnyk dlia molodezhy i dlia naroda [Pcholka. Illustrated monthly edi-

tion for youth and for the people], Rochnyk VI na 1927‒1928 rok., Uzhhorod: Tovarystvo “Prosvita”, P. 292-293 [in Ukrainian]. 
20 Shekeryk-Donykiv P. Rik u viruvanniakh hutsuliv. Vybrani tvory [A year in Hutsuls’ beliefs. Selected works], Ivano-Frankivsk: vydavnytstvo 

“HUTSULSHCHYNA”, Verkhovyna, 2009, P.  52‒53 [in Ukrainian] 
21 Shcherbei M. Zvychayi Verkhovyntsiv na sviato “Kupala” [Traditions of Highlanders on holiday “Kupala”], Nash rodnyi krai [Our native land], 

Tiachovo, yunii 1928, Rochnyk VI, Chyslo 10, P. 296 [in Ukrainian]. 
22 Shcherbei M. Sviato Kupala…,op. cit., P. 293. 
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збираються, а хлопці окремо. Як накупаються, вила-

зять з води і кладуть вогонь. Як розгориться добре во-

гонь, то посідають навколо вогня і співають звичайно 

веснянки. Довго вони веселяться і співають, доки не 

прийде ніч”23. Як засвідчує запис купальського обряду, 
здійснений М. Щербеєм у 1927 році, на Закарпатті, у 

цей час ще побутував звичай вшанування стихій води і 

вогню (купання молоді, запалювання вогнищ), а купаль-

ські пісні ототожнювалися з веснянками, оскільки були 

близькі до них своїми мотивами. Гуляння молоді закін-

чувалося замовлянням-віншуванням патріотичного 

спрямування: “Потім найстарший легінь встане і всі за 

ним повторюють такі слова: “Дай Боже, щоб ми щорік 

так веселилися, співали! Щоб між нами не було ніякої 

перешкоди, а щоб ми росли на славу нашого руського 

народу!”24. Після цього молодь гасила вогонь водою і 
розходилася: «закинуть вогонь у воду, а самі розбіга-

ються по домівках. Розбігаються не разом, але кожен 

сам”25. 

М. Щербей також зафіксував на Верховині купаль-

ські звичаї, пов’язані з господарською магією: “На Ку-

пала рано скотарі починають пекти картоплю, бо як-

що будуть пекти на Купала, то будуть все мати. Гос-

подиня ще як тільки світає, то вже гола тричі обійде 

стайню. Потім, як видоїть корів ополудні, то молоко 

виллє із скопця (відра, яке використовувалось тільки 

при доїнні корів – О.Т.) у горнець і сховає. Скопець іде 
мити у ріці, а ту воду виливає на траву. Це робить для 

того, щоб корови стільки молока давали, скільки є тра-

ви”26. Таким чином, символічно окресливши три кола 

навколо стайні, господиня захищала своїх корів від ві-

дьом, створювала метафоричний бар’єр між стайнею та 

вулицею. Водночас у процесі виконання обряду відбу-

валося встановлення символічного взаємозв’язку між 

молоком і водою, яка є необхідною передумовою про-

ростання рослин: жінка виливає на траву змішані з во-

дою залишки молока, і  увібрана землею суміш метафо-

рично стає передумовою швидкого проростання трави. 
Відповідно, як молоко “підсилило” ріст трави, так і тра-

ва “у відповідь” повинна сприяти інтенсивному прибу-

ванню  молока у корови, яка  з’їсть цю траву.  

Купальська обрядовість, за слушним спостережен-

ням В. Давидюка, містить у собі мотив відьомства. На 

переконання дослідника, це зумовила етнічна ситуація, 

оскільки “мотиви про чаклунів та відьом найживучіші 

на пограниччях. Причиною виникнення такої ситуації є 

наявність етнічного субстрату. За цих умов завжди існу-

вав страх перед інородними чаклунами”27. На Закарпат-

ті ми спостерігаємо взаємопроникнення українських 
міфологічних мотивів та образів з угорськими, словаць-

кими, румунськими. Можливо, співіснування довгий 

час різних етнічних субстратів сприяло появі розгалу-

жених уявлень та вірувань про відьом. Деякі купальські 

ритуали, пов’язані з господарською магією й протидією 

відьмам, здійснювали чоловіки. За спостереженням 

В. Потушняка, вранці на Івана господарі могли виявити 

й знешкодити елементи магії відьом. “Рано, коли вста-

не господар, йде до стайні. Візьме мотику і від хліва 

йде розкопуючи свіжу глинку. Бо ті, що відбирають 
молоко, зав’язують у тканинку сіль і сир. Коли знайде, 

тоді кидає це копачиком (палицею – О.Т.) у неприступ-

не місце”28. В. Потушняк зауважив, що колись на Купа-

ла використовували певні замовляння та здійснювали 

ритуали, щоб вберегти корів від відьом: “Коровам, щоб 

від них не відбирали молоко, насічуть свічок і змішають 

з вівсом або сіном і дають їсти. Потім (господар – 

О.Т. ) візьме “зеленоможень” і перерве. З зеленоможня 

вийде жовте, але гірке молоко, і каже: «Коли хтось 

візьме від тебе молоко, то аби було таке гірке, як це, і 

щоб мусив його вернути”29. Г. Хоткевич  на Гуцульщині 
теж зафіксував обряд, який здійснювався для відляку-

вання відьом і передбачав використання рослин, котрі 

мали б викликати відразу до молока, зробили б його не 

смачним: “госпо-дині, помазавши “гадячим” часником 

та свиняком вим’є, хребет і лоб корові, говорять про-

кльони про-ти відьом”30. Сила відьми на Купала, згідно 

з народними уявленнями, зростала, цьому сприяла її 

обізнаність з магічними властивостями рослин та пред-

метів (наприклад, попелу з купальського вогнища). Ме-

тафорично – в ніч на Купала свого апогею досягала і 

сила сонця (уособлення добра), і сила відьом та демонів 
(уособлення зла).   

Висновки. Отже, віра в дивовижну силу рослин у 

ніч на Купала стала передумовою появи різних магіч-

них ритуалів, що мали 1) забезпечити одруження з коха-

ним хлопцем (обряди з “липтицею” (viscaria officinalis), 

“німицею”, “королицею” (atropa belladonna) та тирли-

чем),  2) зцілити від хвороб (купання голими в росі, об-

бігання навколо хати, обв’язування плечей мотузками з 

трави), 3) сприяти самоутвердженню в соціумі (обряд, 

що виконував чоловік з “німицею”), 4) зумовити прибу-

вання молока у корів, 5) виявити й знешкодити магічні 
дії відьом. Рослинна магія в купальській обрядовості 

закарпатських селян у першій половині ХХ століття 

була перш за все пов’язана з любовною магією. Дівчата 

шукали вдосвіта рослини, які асоціювалися з коханим 

хлопцем, здійснювали метафоричне перенесення своєї 

любові на цю рослину: розмовляли й поводилися з нею, 

як з уявним коханим. Дівчина намагалася вплинути на 

рослину магічними ритуалами,  які незабаром мали сприя-

ти появі реального нареченого поруч з нею. Через інші 

купальські обряди люди символічно заручалися підтрим-

кою рослин, води, роси у своєму прагненні знайти судже-
ного, стати здоровими, успішними, подолати ворога, мати 

успіх у господарських справах. У таких обрядах рослина 

сприймалася вже не як об’єкт кохання, а як уособлення 

напівбожества, котре здатне допомогти прохачеві, якщо 

отримає від нього гарне жертвоприношення.   

23  Ibidem, P. 293. 
24 Ibidem, P. 293. 
25 Ibidem, P. 293. 
26 Shcherbei M. Zvychayi Verkhovyntsiv na sviato “Kupala”…, op. cit., P. 296. 
27 Davydiuk V. F. Pervisna mifolohiia ukrainskoho folkloru [Primary mythology of the Ukrainian folklore], Lutsk: Volynska oblasna dr-

ukarnia, 2005,  P. 190 [in Ukrainian]. 
28 Potushniak V. Rusalna piatnytsia…, op. cit., P. 318.  
29 Ibidem,  P. 318. 
30 Khotkevych H. Hutsuly y Hutsulshchyna [Hutsuls and Hutsulschyna], Z drukarni “Svobody”, 1920, Jersey City, N. J. P. 16 [in Ukrainian]. 
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Oksana Tykhovska. Etno-psychological aspect of the 

plant image in Kupala rituals of  Ukrainians of Transcarpathia 
in the first part of the XXth century.  The aim of the article is 

an analysis of folk beliefs of Ukrainians of Transcarpathia which 

deal with magic features of plant at Kupala night and studying 

their ethno-psychological basis. The specifics of the theme predis-

posed application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned such as: 

analytical, genetic, structural-semantic, structural-typological, compara-

tive-historical, psycho-analytical. Scientific relevance. The objects of 

the research are works of Transcarpathian folklorists of the first 

part of XXth century such as V. Potushnyak, F. Potushnyak, 

I. Fedorkov, M. Scherbey. Their works were published in periodi-

cals of those days – “Literaturna nedilya”, “Podkarpatska Rus”, 

“Nash rodnyi kray” “Pcholka”. Beliefs and rituals which were 

described in these works were not the objects of separate research 

and this fact predetermines the novelty of this article. The V. Shu-

khevych’s and P. Shekeryk-Djnykiv’s ideas about plant magic in 

Kupala rituals of Hutsuls were used for typological comparison. 

Kupala rituals and spells have been presented through the prism of 

ethno-psychology and psychoanalysis for the first time.  

Conclusions. Belief in a wonderful power of plants at Kupala 

night became a precondition of appearance of various types of 

magic rituals which had 1) to provide marriage with a beloved man 

(rituals with “lyptytsya”, “nimytsya”, “korolytsya” and tyrlych), 2) 

to heal deceases (naked bathing in dew, running around the house, 

tying round the shoulders with the help of grass ropes), 3) to help 

to assert in the society (ritual which is performed be a man with 

“nimytsya”), 4) to condition increasing milk yield what concerning 

cows, 5) to find and neutralize the actions of witches. Plant magic 

in Kupala rituals of Transcarpathian peasants of the first part of 

XXth century was connected to love magic. Early in the morning 

girls looked for plants which were associated with their lovers and 

made metaphoric transference of their love on those plants: they 

talked to them and behaved as if those plants were their lovers. A 

girl tried to influence on the plant with magic rituals which could 

cause appearance of a real lover. With the help of different Kupala 

rituals people symbolically asked plants, water or dew to support 

them in their desire to find betrothed, to become healthy and suc-

cessful, to overcome an enemy or to be successful at household 

issues. In such rituals a plant was regarded not as a love object, but 

as half-deity which was able to help asker after a great sacrifice.   

Key words: archetype, divination, ethno-archetype of water, 

spell, Kupala rituals, plant magic, mythology of Transcarpathia. 
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Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2020,  № 3 (27), P. 97-99       

Сучасне навчальне видання для різнотипних закладів 

загальної середньої та фахової передвищої освіти або 

закладів вищої освіти покликане комплексно реалізовувати 

особистісну домінанту знань у ХХІ ст., виховувати 

прагнення учнів і студентів до самоосвіти й саморозвитку, 

вчити критично мислити, використовувати отриману 

інформацію та практичні вміння для творчого розв’язання 

комунікативних проблем повсякдення, сприяти інтеграції 
отриманих знань у глобалізованому світі. Реалізація цих 

завдань, зі свого боку, потребує переосмислення багатьох 

дидактичних і методичних аспектів, від яких залежить 

якість і глибина навчально-виховного процесу в Україні. 

Підручники, навчальні посібники й довідкові 

видання нового покоління повинні мати певні 

педагогічні, технологічні й маркетингові особливості: 

використання сучасних методів (методик, прийомів) і 

форм роботи, системи контролю й оцінювання знань, 

залучення сучасних технологій створення навчальної 
книги задля високої якості її поліграфічного виконання. 

У цьому аспекті актуальність рецензованого 

навчального посібника, рекомендованого Міністерством 

освіти й науки України для використання в загальноосвітніх 

навчальних закладах і коледжах (у т. ч. з навчанням 

румунською мовою), полягає в тому, що він відповідає 

новій філософії шкільної освіти, оскільки виконує як 

традиційні дидактичні функції (інформативну, інтегративну, 

трансформаційну, мотиваційну, розвивальну, 

систематизувальну, самоконтролю, виховну тощо), так і 

новітні функції – розвитку самостійної пізнавальної 
діяльності учнів / студентів у сучасному інформаційному 

просторі; поглиблення їхніх ключових і предметних 

компетентностей. 

Рецензоване видання чітко структуроване та містить 

чотири частини:  

– нестандартний “Вступ” із трьох змістових 

компонентів – “Для кого і з якою метою написано цю 

книгу”, “За яким принципом складено матеріал” і 

“5 переваг “Мовного контенту””,  

– структуровані дидактичні матеріали п’яти розділів 

мовознавства (“Графіка. Фонетика. Орфоепія”, 
“Орфографія”, “Лексикологія. Фразеологія”, 

“Морфологія” і “Синтаксис”); 

– “Література”, що охоплює два локи – 

“Використана література” та “Рекомендована 

література” (у вигляді QR-кодів); 

– “Робота з текстом”. 

Навчальний посібник чернівецьких лінгводидактів 

Юлії Філіп, Алли Ткач, Надії Білоус “Мовний контент” 

відповідає вимогам Державного стандарту базової 

середньої освіти, створений згідно з чинною програмою 

для реалізації чотирьох наскрізних змістових ліній – 
“Екологічна безпека та сталий розвиток”, 

“Громадянська відповідальність”, “Здоров'я і безпека” і 

“Підприємливість і фінансова грамотність”. У рукописі 

логічно, повно й системно зреалізовано предметний 

зміст зазначених вище розділів, тем, визначених як 

mailto:olena.k@i.ua
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навчальними програмами з української мови та 

літератури, так і “Програмою зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури”, дотримано 

принципів науковості, доступності, наочності тощо. 

Заслуговує поцінування типова модель 
структурування лінгводидактичних матеріалів:  

1. Цитата (висловлювання вдатних людей про 

українських письменників або їхні твори), напр.: Три 

віки ходить пісня Марусі Чурай по нашій землі, три 

віки любові вже подарувала дівчина людям. А попереду 

– вічність, бо велика любов і велика творчість – 

невмирущі (М. Стельмах). 

2. Назва конкретного розділу мовознавства.  

3. Відсотковий показник тестів ЗНО з певного 

розділу / теми, що дає  вчителям-філологам змогу 

раціонально планувати підготовку учнів до 
підсумкового тестування.  

4. “Три факти про українську мову, які вас 

здивують” (матеріали з розділу “Цікаве мовознавство”). 

5. Дванадцять різнотипних завдань та вправ із 

теми, що їх сформовано на основі твору української 

літератури, який уміщено до чинної програми ЗНО. На 

нашу думку, зазначений спосіб реалізації 

міжпредметних зв’язків дасть учителеві / викладачеві 

змогу повторити з учнями особливості того чи того 

літературного твору, запропонувати до уваги 

учнівської / студентської авдиторії диференційований 
практичний матеріал різної складності на всіх етапах 

навчання. З-поміж завдань особливе значення мають 

тренувальні й онлайн-тести (з однією правильною 

відповіддю та на відповідність) і творча робота виразно 

практичного характеру. Отже, навчальна книга 

Ю. Л. Філіп, А. В. Ткач і Н. В. Білоус є 

практикозорієнтованою, що доводить різнорівневе 

представлення елементів знань (напр., теоретичні 

відомості подано в QR-кодах у формі навчального 

тексту й визначень, що їх закумульовано на 

українських освітніх порталах, запропоновано 
заповнити таблиці, накреслити схеми тощо). 

6. Рубрика “Фразеологічний БУМ” охоплює 

цікавий різноманітний матеріал із розділу 

“Лексикологія. Фразеологія”, що є цілком 

вмотивованим, оскільки витлумачення фразем – чи не 

найскладніше завдання для сучасних здобувачів освіти. 

До того ж поділяємо думку авторів навчального 

посібника, що “Подані фразеологічні сполуки 

допоможуть учителеві сформувати в учнях одразу дві 

компетенції. Завдяки вивченню української фразеології 

учень зможе побачити й використовувати багатство та 
різноплановість державної мови, розуміти власну 

національну ідентичність як підґрунтя відкритого 

ставлення і поваги до розмаїття культурного вираження 

інших”1.  

Рецензоване видання дасть учителеві змогу 

зекономити час на підготовку до уроку або 

факультативного заняття з української мови, оскільки 

запропоновані QR-коди вміщують авторські ментальні 

(або інтелектуальні, технологічні) карти уроку (у такий 

спосіб автори-укладачі використовують майндмеппінг); 

підготовлені презентації для повторення програмового 
матеріалу, останній слайд у яких – написання власного 

висловлювання за зразком зовнішнього незалежного 

оцінювання або “вправи із життя” (завдання створені 

інструментом для графічного дизайну Canva); 

сконструйовані авторські анімаційні відео з елементами 

скрайбінгу в сервісі Bitable для запам’ятовування 

винятків і розв’язання складних мовознавчих проблем. 
Переконані, що подання цих інформаційних ресурсів у 

звичному текстовому форматі в рази збільшило б 

сторінковий обсяг цієї компактної книги. 

Важливо, що колектив авторів вдався до реалізації 

таких інноваційних технологій, як “Хмарна технологія”, 

“Тестові технології”, “Інформаційні технології”, 

“Технології критичного мислення та саморозвитку”, які 

сприятимуть інтенсифікації навчання, дадуть змогу 

краще зрозуміти зв’язок між темами та специфікою 

завдань, тобто теорією і практикою в різних життєвих 

ситуаціях. Отож рецензований навчальний посібник 
реалізує ідеї особистісно орієнтованого підходу й 

дослідницької діяльності; принципи динамічності, 

дієвості, оперативності та системності знань, 

гнучкості, різнобічності методичних підходів, що, без 

сумніву, заслуговує на схвалення.  

На наше переконання, теоретично-прикладний 

характер книги спонукатиме учнів і студентів закладів 

фахової передвищої освіти в ході підготовки до ЗНО 

самостійно здобувати необхідні знання, уміло 

застосовувати їх на практиці для розв’язання 

різноманітних навчальних проблем; гнучко 
пристосовуватися до ситуацій, бачити труднощі, які 

постають у реальних освітніх і суспільно-гуманітарних 

процесах, і знаходити способи їх раціонального 

подолання, використовувати сучасні інформаційні 

технології; грамотно працювати із здобутою 

інформацією, чітко усвідомлювати, де і в який спосіб 

можна використовувати отримані знання; доводити й 

генерувати власні нові ідеї, самостійно працювати над 

розвитком особистого інтелекту, критичного мислення 

(у виданні використаний найефективніший прийом 

критичного мислення ІНСЕРТ (або INSERT)) та над 
підвищенням культурного рівня. 

Імпонує поліграфічне оформлення навчального 

посібника: яскраві ілюстрації, шрифтове і колірне 

виокремлення рубрик, оригінальний апарат 

орієнтування – усе це сприяє інтенсифікації навчання, 

допомагає учням і студентам узагальнити й 

систематизувати мовні знання, а викладачам формувати 

ключові компетентності здобувачів освіти через 

реалізацію наскрізних змістових ліній чинних програм з 

української мови.  

Уміщений у навчальному посібнику навчальний 
матеріал стане в пригоді широкій аудиторії, передовсім 

він є добрим порадником і помічником як учителям-

філологам, так і учням, студентам у процесі напруженої 

підготовки до ЗНО і ДПА, а також усім, хто бажає 

опанувати знання з української мови, підвищити свій 

рівень інформаційно-методичної кваліфікації. Кожен 

зацікавлений читач, ступаючи крок за кроком 

сторінками цього видання, успішно оволодіваючи 

лексико-граматичними засобами, нормами літературної 

мови, правилами орфографії та пунктуації, виробляючи 

вміння розпізнавати, аналізувати, порівнювати, 
групувати й класифікувати мовні явища, відмежовувати 

правильне від помилкового, перегорнувши останню 

1 Filip Yu., Tkach A., Bilous N. Movnyi kontent. Navchalnyi posibnyk [Language content. Tutorial], Chernivtsi, 2019, Р. 4–5 [in Ukraini-

an]. 
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Kulbabska O. Review of manual: Filip Yu., Tkach A., Bilous N. Language content... 

опрацьовану сторінку посібника, зможе упевнено 

сказати: “Таємниця успіху на зовнішньому 

незалежному оцінюванні – у міцних і глибоких 

знаннях”. 

 
Kulbabska Olena. Review of manual: Filip Yu., Tkach A., 

Bilous N. Language content. Tutorial, Chernivtsi, 2019, 120 р. 

The peer-reviewed manual is an example of a successful 

combination of traditional methods and innovative technologies in 

preparing students for external independent testing in the basic 

subject – the Ukrainian language. The main advantages of the 

tutorial is the using of such methods and techniques as 

mindmapping, scribing, INSERT, QR code etc. 

Keywords: The Ukrainian language, external independent 

testing, the latest teaching technologies, key competencies, cross-

cutting content lines, interactive exercises, own expression.  
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 
(Requirements for the articles) 

 
Рукописи для публікації у журналі приймаються в 

електронному варіанті. Матеріали не повинні 

перевищувати 16 стор. формату А-4, шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, через 1,5 інтервали; верхнє і 

нижнє поля – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1,5 (20.000 – 

30.000 друк. знаків без резюме та ключових слів). 

Формат файлів – doc або rtf. 

Рукописи приймаються українською, російською, 

англійською та французькою мовами. 

1. У першому рядку ліворуч вказують індекс УДК 

(жирний прямий) – тільки для українських авторів. 

2. У наступних рядках вказують українською та 

англійською мовами: Прізвище, ім’я, науковий ступінь, 

учене звання, посада, місце роботи автора (без 

скорочень); якщо авторів декілька, відомості про 

кожного подаються окремими рядками; 

Назва статті українською та англійською мовами. 

3. Анотація та резюме:  

Анотація українською мовою – об’єм 600-800 знаків 

з пробілами; ключові слова – 5-10. Резюме англійською 

мовою –  1800 знаків / 1 сторінка (назва статті, прізвища 

та ініціали авторів, текст резюме); ключові слова – 5-10. 

Французькою мовою подається назва статті, прізвища та 

ініціали авторів. Резюме російською мовою – до 800 

знаків з пробілами (назва статті, ПІБ, текст резюме);  

Форма подачі резюме:  

Цуркан Марія. Засоби стилізації розмовності у 

прозі письменників Буковини поч. ХХІ ст. 

Мета дослідження. У статті описано 

загальнонаціональні й етномарковані засоби стилізації 

розмовності та їхні контекстуальні мовно-естетичні функції 

в мові прози сучасних українських письменників Буковини. 

Методи дослідження: описовий; зіставлення – для аналізу, 

синтезу й узагальнення наукових теорій, а також методики 

лінгвістичного спостереження, класифікації та 

систематизації – для поділу мовних явищ на окремі групи на 

основі диференційних ознак. Методи лінгвостилістичного, 

семантико-стилістичного аналізів дали змогу встановити 

семантичне наповнення текстових уживань мовних засобів 

стилізації розмовності. За допомогою методу 

функціонально-стилістичного аналізу мови прози описано 

стильову норму текстів одного періоду в історії літературно-

мовного процессу. Наукова новизна. Уперше системно 

представлено основні лексико-фраземні засоби стилізації 

розмовності в мові прози сучасних письменників Буковини, 

з’ясовано специфіку їхнього мовно-естетичного 

навантаження і висловлено гіпотезу про новітні 

екстралінгвальні чинники актуалізації локальних елементів 

у мові прози; а також типологізовано визначальні для усного 

побутового спілкування комунікеми. Висновки. Доведено, 

що функціонально-стилістична категорія розмовності – одна 

з визначальних у концепції розвитку літературної мови 

загалом і мови художньої прози зокрема. Саме вона 

акумулює моделі, способи, прийоми використання засобів 

стилізації розмовності та вектори їхньої модифікації. 

Ключові слова: мова прози, стилізація розмовності, 

діалектизм, фразема, комунікема. 

4. Текст статті повинен мати наступні елементи:  

4.1 постановка проблеми у загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими чи практичними 

The manuscripts for publishing in journal must be given in 

electronic version. The materials for the publication must 

not exceed 16 A-4 size pages in 14 points Times New 

Roman, 1,5 space; top and bottom margins – 2cm, left – 

3cm, right – 1,5 (20.000 – 30.000 characters apart from 

resume and key words). Files format – doc or rtf. 

We are waiting for the manuscript in Ukrainian, Russian, 

English and French. 

1. In the first line the index UCD (bold, straight) is put to 

the left – only for Ukrainian authors. 

2. In the next lines indicate in the Ukrainian and English: 

the author’s last name, first name, scientific degree, 

academic status, position, workplace (no abbreviations); if 

there are several authors of the paper, information about 

them should be given in different paragraphs; 

The title indicates in Ukrainian and English. 

3. Abstract and resume 

Abstract in Ukrainian – 600-800 symbols including 

quadrates; 5-10 of key terms. Resume in English – 1800 

symbols / up to 1 page (the topic of the article, surnames and 

initials of its authors, summary text); 5-10 of key terms. The 

title&the author’s last name, first name (in nominative case 

in bold straight) are indicating in French. Resume in Russian 

– up to 800 symbols including quadrates; 5-10 of key terms. 

Form of submission of resume: 

Tsurkan Maria. Means of Stylization of 

Colloquality in the Bukovinian Writers’ Prose of the 

Beginning of 21st Century. 

Aim of investigation. The article describes national 

and ethnically marked means of stylization of colloquial 

language and their contextual aesthetic linguistic functions 

in the language of prose of the contemporary Ukrainian 

writers of Bukovina. The specifics of the theme predisposed 

application of comprehensive approach to the research 

methodologies, among which there should be mentioned 

such as: descriptive; comparative – for analysis, synthesis 

and generalization of scientific theories, also methods of 

linguistic observation, classification and systematization – 

for the division of speech phenomena into separate groups 

on the basis of differential attributes. Methods of linguistic 

and semantic-stylistic analysis made it possible to establish 

the semantic content of textual use of linguistic means for 

stylization of colloquality. The method of functional-stylistic 

analysis of the language of prose describes the style of the 

texts of the same period of the history of literary-linguistic 

process. Scientific novelty. For the first time there have 

been presented the basic lexical-phrasemic means for 

stylization of colloquality in the language of prose of 

modern Ukrainian writers of Bukovina, there has been 

defined the specifics of their aesthetic linguistic functions 

resulting in suggestion of hypothesis about the newest extra 

linguistic factors of actualization of local elements in the 

language of prose; there also has been worked out a 

typology of determinants for communikemes of everyday 

communication. Conclusions. It has been proved that the 

functional-stylistic category of colloquality is among the 

defining ones in the concept of the literary language 

development in general and of the language of belles-lettres 

in particular. It is functional-stylistic category of 

colloquality that accumulates models, tools and techniques 
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завданнями;  

4.2 аналіз останніх досліджень і публікацій, на які 

спирається автор; виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується стаття; 

4.3 формулювання мети статті; 

4.4 виклад основного матеріалу дослідження; 

4.5 висновки та перспективи подальших досліджень. 

4.6 список літератури (11 кегль). 

4.7 карти, схеми, таблиці, фотографії. 

Останній підпункт не є обов’язковим.  

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з 

форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не 

менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).  

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word. 

Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. 

5. Посилання в тексті подаються в кінці сторінки, 

нумеруються поступово, відповідно до порядку їх 

цитування в тексті. Посилання транслітеруються за 

допомогою спеціальних програм. Наприклад: 

 http://ukrlit.org/transliteratsiia.   
Посилання оформляються згідно з вимогами ДСТУ 

8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання” 

(http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf) та MLA Style 

оформлення бібліографічних посилань, розроблений 

Асоціацією сучасних мов Америки 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Посилання подаються тільки латиницею. Прізвища 

авторів і назви джерел-посилань подаються 

транслітерацією кирилиці. Транслітеровані назви статей 

подаються у лапках, а в квадратних дужках подається 

назва статті, перекладена на англійську мову. Назва 

джерела посилання - періодичного видання, подається 

курсивом, а потім також подається англійською мовою в 

квадратних дужках. Назви джерел посилань – 

книжкових видань теж перекладаються англійською 

мовою та подаються у квадратних дужках. Всі області 

бібліографічних зон відділяються комами. Приклади:  

Періодичне видання: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies], Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine],  2014, Vol. 1 (1), P. 7–18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A. A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state],  

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Монографія: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. Всі автори подають підписану авторську довідку - 
http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. У кінці статті потрібно подати „Дані про автора” 

українською та англійською мовами (до 800 друк. 

знаків).  

 

for application of means of stylization as well as vectors of 

its modification. Key words: language of prose, stylization 

of colloquality, dialethism, phraseme, communikeme. 

4. Summary text should have the following elements: 

4.1 general statement of the problem and its connection 

with important scientific or practical aims; 

4.2 analysis of the latest researches and publications, 

singling out of previously unsolved parts of the general 

problem, which are the focal point of the article; 

4.3 statement of the aim of the article; 

4.4 laying out of the main research material; 

4.5 conclusions of the research and perspectives of further 

studies in this area; 

4.6 bibliography (11 point) 

4.7 maps, schemes, tables, photographs. 

Pictures and graphics in the article should be of one of the 

following formats (jpeg, bmp, tif) raster at no less than 300 

dpi (high quality original materials should be submitted).  

Tables are to be submitted as separate objects in Word 

format. Main table point 11, heading 12. 

5. Reference in the text – at the end of every page of the 

article, should be numbered gradually, according to their 

citing order in the text. Link transliterated with special 

programs. Example: http://translit.kh.ua/?lat&passport 

Please present the list of references in accordance with 

requirements of the DSTU 8302:2015 “Bibliographic 

Reference. General principles and rules of composition” and 

the MLA Style method of citation, developed by the 

Association of American Modern Languages 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource /747/06. 

Please present references in Latin letters. To this end, the 

authors’ last names and names of journals or literary sources 

should be transliterated from Cyrillic script titles of articles 

submitted in English in square brackets. Transliterated titles 

of articles must be given in parentheses, and brackets fed 

title, translated into English. Name Attribution - periodical 

served in italics, also served in English in brackets. Names 

of book editions also should be translated into English and 

presented in square brackets. All areas bibliographic zones 

should be separated by commas. Example: 

Periodical: 
1 

Bojchuk T.M., Moysey A.A. “Istoriya ta perspektivi 

rozvitku kafedri suspil'nih nauk ta ukrayinoznavstva” 

[History and Prospects of the Department of Social Sciences 

and Ukrainian Studies],  Aktual'ni pitannya suspil'nih nauk 

ta istorii medycyny  [Сurrent Issues  of Social Studies and 

History of Medicine], 2014, Vol. 1 (1), P. 7-18. 

URL: http://apsnim.bsmu. edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-

bdmu 
2 

Ivanov A.A. “Ukrainsika derjava” [Ukrainian state], 

Ukrainskij jurnal [Ukrainian Journal], 1989, N. 2, P. 23–26. 

Monography: 
1 

Moysey A.A. Ahrarni zvychayi ta obryady u narodnomu 

kalendari skhidnoromansʹkoho naselennya Bukovyny 

[Agrarian Customs and Traditions in the National Calendar 

of Eastern Roman Population of Bukovina], Chernivtsi 

2010, 304 p. 

6. All authors submit a certificate signed by the author - 

http://apsnim.bsmu.edu.ua/for_autors/declaration  

7. At the end of the article you must submit “Information 

about the author” (up to 800 characters).  
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