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Анотація
В статті досліджуються питання роботи українських шестимісячних курсів підвищення кваліфікації
пожежних керівників промислових підприємств ВРНГ УСРР з 1927 по 1934 рік. Характеризуються особливості створення курсів, специфіка навчальних програм та дисциплін.
Abstract
The article investigates the issues of Ukrainian six-month training courses for fire managers of industrial
enterprises of SCNE USSR from 1927 to 1934. Characterized by features create courses, specific training
programmes and disciplines.
Ключові слова: шестимісячні курси, дисципліни, навчання, пожежні керівники, промислові підприємства, пожежі, викладачі.
Keywords: six-month courses, disciplines, training, fire managers, industrial enterprises, fire, teachers.
На теперішній час сучасні науковці досліджують питання професійної освіти міжвоєнного періоду достатньо активно. Однак, як зазначалося автором у попередніх роботах, дослідники оминають у
своїх роботах історичні питання розвитку пожежної справи, в тому числі аспекти професійної пожежної освіти 1920-х – 1930-х років. Необхідно сказати, що окремі роботи авторів Богун Л.В.[1], Томіленко А.Г. [3] торкаються питань пожежної освіти
досліджуваного періоду, однак аналіз роботи шестимісячних курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників промислових підприємств ВРНГ
УСРР досі не проводився. Автор ставить перед собою завдання у даній роботі розкриття особливості
роботи шестимісячних курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників промпідприємств ВРНГ
УСРР у 1927-1934 роках.
Великий масив архівних джерел з вищезазначених питань ще не вводився у науковий обіг, таким чином ми маємо змогу довести до наукової спільноти України нову інформацію, де в чому з інших
позицій оцінити події, що відбувалися в нашій країні у сфері професійної освіти пожежних 70-80 років тому. На нашу думку, питання професійної
освіти пожежних на території України у 1920-1930х роках мають наукову актуальність, в тому числі і
з огляду на зростаючу популярність історії силових
відомств та історії освіти. Метою даної статті є розгляд особливостей роботи шестимісячних курсів
підвищення кваліфікації пожежних керівників промпідприємств ВРНГ УСРР у 1927-1934 роках.
1927 року в Україні не було шестимісячних курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників

промислових підприємств. Але українська промисловість вимагала підвищення рівня кваліфікації керівників промислових підприємств України, в тому
числі і пожежних працівників. Так рішенням ВРНГ
УСРР від 8 січня 1927 року у м. Харків були організовані шестимісячні курси з підвищення кваліфікації відповідальних пожежних робітників підприємств промисловості України. На курси було прийнято 50 осіб. Згідно угоди між Харківським
відділом комунального господарства НКВС УСРР
та пожежної охорони ВРНГ УСРР з 19 липня 1927
року для курсів було надано приміщення та пожежний реманент Шевченківської пожежної частини
Харкова для розміщення шестимісячних курсів [2,
с. 8].
Народний комісаріат внутрішніх справ НКВС
УСРР 8 січня 1927 року затвердив Положення про
шестимісячні курси підвищення кваліфікації пожежних керівників промислових підприємств ВРНГ
Української республіки. В адміністративно-навчальному аспекті курси підпорядковувалися Харківській обласній інспектурі народної освіти, а в адміністративно-господарчому - Вищій Раді Народного
Господарства
УСРР.
Начальником
шестимісячних курсів було призначено Григорія
Федоровича Ковалюха. [2, с. 9].
Заняття на курсах розпочалися з 1 квітня 1928
року. Предмети, що викладалися на курсах можна
умовно поділити на три блоки. Перший блок дисциплін – практичні пожежні дисципліни (основи
будівельного мистецтва та вогнетривкого будівництва, водопостачання, облаштування пожежних машин та пожежного знаряддя, пожежна практика та
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пожежне виховання, пожежна тактика, основи іпології, медична допомога, практичні роботи у майстернях), точні теоретичні дисципліни (математика,
фізика, хімія, графічна грамота), соціально-гуманітарні дисципліни (суспільствознавство, пожежне
законодавство, основи страхування, повітряний напад та протиповітряна оборона).
Розглянемо особливості навчальних дисциплін
блоку практичних пожежних предметів. На дисципліні «Основи будівельного мистецтва та вогнетривкого будівництва» на перших заняттях розглядали технічне та суспільне значення будівництва;
види будівництва та основні матеріали; джерела сировини та її значення в будівництві; основні властивості будматеріалів – твердість, стійкість до кліматичних та атмосферних впливів; найголовніші
силікати – кварц, вуглекислі мінерали – вугляне вапно, кальцит, доломіт; сірчані мінерали – сірка вапняна (гіпс), алебастр; вулканічні породи – граніт,
гнейс, сієніт, базальт; сипучі породи – пісок, глина,
ґрунти тощо.
Звичайно, що на шестимісячних курсах підвищення кваліфікації пожежних керівників не могли
не вивчати пожежний транспорт, або як його називають пожежні – «пожежний хід». Так характеризувалися загальні умови, яким мав відповідати пожежний транспорт. У місті існував міський пожежний обоз (кінний, «лінійка», «газовка», фургон,
піногон, трубно-бочковий і трубно-лінійний (мали
механічну драбину та партрубу), автомобільний
(автолінійка, автогазолінійка, автонасос, автопіногон, допоміжні ходи, автокарети, автоцистерни)).
Сільський кінний обоз міг бути трубним, трубнобочковим, багровим та бочковим. Існував також ручний пожежний обоз (сільський, заводський, залізничний), пожежні плавучі засоби, пожежні потяги
та пожежні дрезини [4, арк. 58]. Вищезгадані
знання у будь якому випадку стали б у пригоді пожежному керівникові підприємства, тому їх якості
приділялося достатньо уваги.
Наступною дисципліною практично-пожежного циклу курсів було – «Водопостачання». Без
налагодженого постачання води до міст і селищ
будь які зусилля пожежних були б марним, тому,
авжеж, пожежні вивчали проблеми водопостачання
Ще однією дисципліною з циклу професійної
практичної підготовки пожежних була «Пожежна
тактика». Вона поділялася на чотири розділи: 1. Загальні правила гасіння пожеж. 2. Конкретні правила
гасіння пожеж. 3. Надання допомоги пожежними
командами при інших різноманітних лихах та нещасних випадках. 4. Рішення тактичних завдань в
аудиторії.
Цікавою та особливою дисципліною практичного блоку була «Пожежна практика та пожежне
виховання». Необхідним предметом практичного
блоку шестимісячних курсів була «Іпологія», тобто
наука про коней. В рамках цієї невеликої за обсягом
дисципліни вивчали анатомію коней (структуру кісток, тканин, хрящів, зчленувань, внутрішніх органів, нервової системи), фізіологію коней (залози,
рефлекси, кровообіг, травлення, системи виділення
та дихання), догляд за кіньми (їх колір, визначення
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віку по зубах, вибір коней), терапію коней (попередні заходи до прибуття ветеринара, хвороби органів
травлення, заразні хвороби). Останньою дисципліною з циклу професійної практичної підготовки
була «Медична допомога».
Другий цикл шестимісячних курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників промислових підприємств ВРНГ УСРР складався з точних
теоретичних дисциплін: математики, графічної грамоти, фізики та хімії.
Третій блок предметів курсів пожежних керівників підприємств торкався соціальних і гуманітарних питань, складався з суспільствознавства, пожежного законодавства, основ страхування, дисципліни «Повітряний напад та протиповітряна
оборона».
Викладач в межах 11 занять дисципліни «Суспільствознавство» мав довести до учнів наступну
інформацію про сутність «капіталістичної експлуатації», а саме, що таке : необхідний та додатковий
робочий час, необхідний та додатковий продукт,
додаткова вартість, норми додаткової вартості, капітал та його елементи (постійний та перемінний
капітал, основний та оборотний), форми капіталу
(грошовий, товарний, промисловий); засоби виробництва, поняття капіталіст та пролетарій, способи
збільшення кількості додаткової вартості (абсолютна та відносна додаткова вартість); ознаки капіталізму, класи у капіталістичному суспільстві, боротьба між робітниками та капіталістами, сила капіталістичної держави та його зброя: армія, поліція,
жандармерія, суд та тюрми, локаути, церква,
школа, преса; проблема ринків, світова війна, загострення протиріч капіталізму, імперіалізм та мілітаризм, підготовка нової війни тощо [4, арк. 71].
Природно, що для керівників пожежної справи
дуже важливим було законодавство у цій галузі і на
курсах викладали предмет «Пожежне законодавство». На лекціях слухачам курсів розповідали про
законодавчі акти у галузі пожежної безпеки на територіях, які займав СРСР у стародавні часи (від періоду існування Київської Русі до 1918 року). Більш
детально розбирали перші закони протипожежної
охорони більшовицького режиму (декрет «Про заходи боротьби з вогнем» 1918 року, закони пожежно-страхового відділу, декрети РНК РРФСР та
УСРР про передання загального керівництва пожежною справою до наркоматів внутрішніх справ, про
трудову пожежну повинність, про надзвичайну
протипожежну комісію УСРР).
Курс «Основи страхової справи» також входив
до програми навчання учнів курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників. Він складався з шести лекцій, на яких викладалося наступне: економіка та організація страхування (небезпеки господарської діяльності людини чи колективу та їх
характер, суб’єктивні та об’єктивні небезпеки (превенція, репресія та страхування), види страхування
(особове, майнове, за видом небезпеки), принципи
страхування, організація страхування (взаємне, акційне, земське, державне страхування), обов’язкове
окладне, обов’язкове неокладне та добровільне
страхування; правнича структура страхування;
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суб’єкти та об’єкти страхового договору, іменні
списки та об’яви, страхова вартість, страхова сума
та премія, втрата та відшкодування премії, права та
обов’язки страхувача і страхувальника, страхування за генеральними полісами; перестрахування,
державне й кооперативне страхування в СРСР, організаційна структура страхових органів в СРСР,
фінанси Держстраху) [4, арк. 56].
У дисципліні «Повітряний напад та протиповітряна оборона», що вивчалася на курсах відвідувачі
лекцій та практичних занять дізнавалися про: роль
та значення тилу у сучасній війні, оцінку промислових об’єктів з точки зору протиповітряної оборони,
засоби та способи повітряного нападу, літаки (їх
типи, обладнання, озброєння, тактика бою тощо),
бойові отруйні речовини (їх характеристика, зберігання), повітряно-хімічну оборону (організацію
протиповітряної оборони, засоби з очищення від
отруйних речовин, груповий захист людей тощо)
[4, арк. 77 (зв)]. Слід сказати, що усі предмети були
закріплені за певними викладачами – фахівцями
своєї справи, з досвідом роботи, що було відзначено у їх персональних анкетах. Вони були кваліфікованими працівниками Центрального управління
пожежної охорони наркомату комунального господарства УСРР та Управління пожежної охорони
відділу комунального господарства м. Харків.
Навчальною базою для проведення занять
були учбові приміщення пожежних частин м. Харків, практичні заняття проводилися на об’єктах народного господарства, будинках, недобудовах
тощо. Перший випуск шестимісячних курсів підвищення кваліфікації пожежних керівників ВРНГ
УСРР відбувся 29 вересня 1928 року. Про що ми дізнаємося з посвідчення про успішне закінчення курсів Сигала Олександра Петровича. [5, арк. 128].
Усі 55 випускників були направлені на роботу у пожежні частини міст та промислових підприємств
України. Шестимісячні курси підвищення кваліфікації пожежних керівників подібні курсам у м. Харків були відкриті у 1932 році у м. Сталіно (Донецьк). На них навчалися 25 курсантів. Схожі курси
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для молодшого командного складу пожежних команд великих підприємств були відкриті у 1932
році об’єднаннями «Союзмука» та «Заготзерно» з
підготовкою 25 курсантів без відриву від виробництва [3, с. 80]. Таким чином, слід сказати, що шестимісячні курси підвищення пожежної кваліфікації
керівників пожежних команд підприємств України
сприяли покращенню пожежної безпеки у промисловості, про що свідчить зменшення кількості пожеж на фабриках та заводах у 1929 – 1934 роках.
Список літератури
1. Богун Л.В. Вищі навчальні заклади ДСНС
України: історія створення, особливості розвитку
та етапи становлення: Дис. канд. іст. наук: 07.00.01.
– Історія України, 2016. – 254 с.;
2. Клюс П.П., Палюх В. Г., Пустомельник
В.П. Кузница огнеборцев: Очерк истории Харьковского института противопожарной безопасности. К
70-летию со дня основания. / П.П. Клюс, В.Г. Палюх, В.П. Пустомельник. – Харьков: Фолио, 1998.
– 272 с.;
3. Томіленко А.Г. Підготовка кадрів у галузі
пожежної безпеки в Україні у 20-30-х роках ХХ
століття. / А.Г. Томіленко // Збірник наукових праць
«Гуманітарний вісник ЧДТУ». – 2016. – № 25. –
Вип. 9. – с. 75 – 83.;
4. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України).
Ф. 34. Вища Рада Народного Господарства УСРР,
оп. 13., спр. 651. Короткотермінові пожежні курси
при ВРНГ УСРР. Програми та анкети лекторів.
1928-1929 р.. – 79 арк.
5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВО України).
Ф. 4532. Управління начальника воєнізованої охорони Українського промислового округу, оп. 2.,
спр. 65. Анкети, посвідчення та список курсантів
Всеукраїнського пожежного технікуму. Квітень
1930 р. – вересень 1930 р. – 143 арк.

6

The scientific heritage No 27 (2018)

JURIDICAL SCIENCES
КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА И ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ (СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ США)
Бочарова Н.В.
доцент кафедры общеправовых дисциплин
Днепровского гуманитарного университета, к.и.н., доцент
CONSTITUTIONAL REGULATION IN THE INTERNET ERA AND HIGH TECHNOLOGIES
(MODERN US EXPERIENCE)
Bocharova N.V.
Associate Professor of General Legal Disciplines
Dniprovsky University of Humanities, Ph.D., Associate Professor
Аннотация
В статье анализируется опыт США по использованию положений одной из старейших в мире конституций для регулирования общественных отношений в современном информационном обществе. Подчеркивается роль Верховного Суда США в толковании конституционных норм в условиях новых общественных реалий. Благодаря этому американская конституционная система сохраняет стабильность и обеспечивает права и свободы граждан в эпоху высоких технологий и цифрового общества.
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Конституция США является старейшей из
ныне действующих конституций. Принятая в 1787
г., она продолжает оставаться основополагающим
юридическим документом страны в эпоху Интернета и высоких технологий. Ее роль и значение в
регулировании общественных отношений в информационном обществе остаются не только стабильными, но продолжают возрастать. Всемирно известный американский юрист, идеолог движения за
свободную информацию и основатель знаменитой
организации «Creative Commons» Л.Лессиг в работе «Читая конституцию в киберпространстве»
пишет, что киберпространство будет регулироваться этическими нормами, рыночной конкуренцией, техническими возможностями Интернета и
законом. Роль Конституции будет сохранена и даже
усилена, несмотря на рост значения так называемого «сетевого этикета» («netiquette») [1]. Американские правоведы отмечают современный феномен «конституционализации технологического законодательства (в отношении патентов, лицензий,
регулирования Интернета) [2], конституционное

влияние на развитие авторского права [3] и права
интеллектуальной собственности в целом [4].
Причина подобного явления кроется не только
в особом отношении американцев к национальной
Конституции, которое известный социолог Л. Харц
определил как «конституционный фетишизм Америки» [5, с.12]. Принципиально важное значение
сыграла деятельность Верховного суда США по
толкованию конституционных норм, которая способствовала приспособлению их к экономическим,
политическим и даже технологическим нуждам современности. Известная фраза главного Верховного судьи Чарльза Эванса Хьюза "Конституция
есть то, что скажут о ней судьи" не является большим преувеличением. С помощью судейского толкования наряду с юридической оформилась так
называемая
«живая
конституция»
(«alive
Constitution≫, которая позволила применять конституционное регулирование на основе Конституции, созданной более 220 лет назад, к современным
общественным отношениям1.

Конституция США была принята 17 сентября 1787 г. в
Филадельфии Конституционным конвентом, вступила в
силу 4 марта 1789 г. после ратификации ее необходимым
большинством штатов. Конституция США представляет
собой отнюдь не объемный документ - она состоит из
Преамбулы и семи статей. За время, прошедшее с момента принятия Конституции, были приняты и вступили

в силу 27 поправок. Первые 10 поправок именуются Биллем о правах. Они были приняты в 1789 г. и ратифицированы требуемым числом штатов в 1791 г. Билль о правах
закрепил важнейшие права и свободы человека, которые
практически отсутствовали в первоначальном тексте
Конституции.
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Интерпретация конституции стала важной самостоятельной сферой американской юриспруденции. Практически каждая юридическая школа или
юридический факультет США имеют общие лекционные или спецкурсы по толкованию Конституции.
Действуют специальные научно-исследовательские центры по технологии интерпретации Конституции. Например, в тренингах и семинарах одного
из самых известных их них «The Georgetown Center
for the Constitution» под руководством профессора
Р. Барнета (Barnett) принимают участие не только
студенты и практикующие юристы, но и судьи Верховного суда [6]. Существуют специальные блоги в
Интернете по проблемам толкования Конституции
[7], эти темы находятся в центре внимания общественных организаций, например, таких авторитетных и известных, как Американское конституционное общество ( American Constitution Society) и Федералистское общество (The Federalist Society).
В американском юридическом сообществе
сложился общий консенсус о необходимости сохранения конституционного регулирования в будущем при любых технологических и социально-экономических изменениях. Однако по вопросу о применимости текста действующей Конституции есть
разные суждения [ 8]. Можно говорить о формировании критического отношения к способности Конституции 1787 г. и поправок к ней дать четкие ответы на современные технологические изменения,
немыслимые во времена отцов-основателей США.
Показателен в этом плане широкий общественный
резонанс на выход сборника статей «Конституция
3.0», одним из редакторов которого стал профессор
права университета Джорджа Вашингтона Дж.Роузен (Rosen). По мнению ведущих американских
юристов, представленных в сборнике, технологические изменения в области генной инженерии, развития Интернета, сканирования мозга, усовершенствования систем внешнего контроля и наблюдения
бросят серьезный вызов конституционным положениям о безопасности личности, неприкосновенности частной жизни, свободе слова, права не свидетельствовать против себя. Уже сейчас те, кто контролирует Facebook, Google, Microsoft имеют
большее влияние на прайвеси и свободу выражения
мнений, чем Президент или Верховный суд. И в будущем нельзя полагаться только на судей, чтобы защитить конституционные ценности, которые составители Конституции США считали само собой разумеющимися [9].
Конституция США 1787 впервые в мировой
конституционной практике зафиксировала права на
результаты интеллектуальной творческой деятельности как конституционный принцип. В ч. 8 разд. 8
ст. 1 Конституции Конгрессу США предоставляется право «поощрять развитие наук и полезных искусств, обеспечивая на определенный срок авторам
и изобретателям исключительное право на их произведения и открытия ». Это положение получило
название «Клаузула интеллектуальной собственности »(Intellectual Property Clause), которая наиболее
часто используется в правотворчестве и правопри-
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менительной практике относительно высоких технологий. Кроме этого активно применяется Первая
поправка к Конституции, которая гарантирует свободу слова и печати, а также клаузула о верховенстве Конституции.
Конституционные проблемы поднимались в
США во время массового протеста общественности
против клонирования человека во время президентства Б.Клинтона. Против патентования результатов
клонирования выступили Президент, Конгресс
США и 27 нобелевских лауреатов. Вместе с морально-этической аргументацией использовались
ссылки на ХШ Поправку к Конституции США, запрещающую рабство. Это стало официальной позицией Ведомства США по патентам и торговым маркам, которое отказалось признать разработку по
клонированию человека объектом патентования.
Говоря об общеметодологических конституционных принципах, сформулированных при толковании Верховным Судом Конституции США, профессора П. Дж. Хилд и С. Шерри называют компенсаторный принцип (Quid pro quo principle), принцип
авторства, принцип общественного достояния и
принцип предполагаемого отчуждения (Suspect
grant principle). Эти принципы не только являются
основой судебной практики по делам, связанным с
клаузулой интеллектуальной собственности, но и
обусловливают абсолютные ограничения для Конгресса в его законодательной деятельности. При
осуществлении таковой Конгресс должен учитывать не только прямые нормы Конституции, но и их
толкование Верховным Судом.
В связи с технологическими изменениями серьезной критике подвергается один из методов интерпретации Конституции, используемый Верховным Судом, так называемый «оriginalism»
(«originalist textualism»), основанный на доктрине
первоначального смысла Конституции. Согласно ее
положениям, Конституцию следует толковать так,
как ее задумывали авторы текста. Доктрина первоначального смысла наряду с методом судебного заполнения пробелов (Judicial Gap-Filling) является
основной в деятельности Верховного суда США
[10].
В работе «Технологии и Конституция» О.Картер Снид, профессор права университета Нотр-Дам,
характеризует «оriginalism» как глубоко консервативный по своей природе метод (is intrinsically
conservative). Современные технологии порождают
три вида сложностей при его применении –интерпретации, определений и смысла (crises of
application, crises of premises, and crises of meaning)
[11]. Выход из этих кризисных ситуаций видится в
расширении возможностей для судей толковать
Конституцию по своему усмотрению с учетом понимания значимости и характера новых технологий. При этом обязательными условиями должны
быть опора на экспертные заключения специалистов и учет общественного мнения.
Либеральные конституционные ценности в
США положены в основу конкретной практической
деятельности по применению и использованию новых технологий. Так, например, в 1985 году была
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создана программистом, бывшим сотрудником лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского технологического института Ричардом
Столлмэном организация Фонд свободного программного обеспечения. Она разрабатывает лицензии, создающие альтернативные механизмы защиты авторских прав. Наиболее значимым вкладом
Фонда в идеологию охраны интеллектуальной собственности является принцип, получивший название «копилефт». Суть его заключается в том, что
так называемой публичной лицензией предусматривается передача всем лицам, принявшим условия
этой лицензии, того же набора прав в отношении
произведения, который лицензия оставляет за самим автором. Этот принцип активно применяется
разработчиками компьютерных программ с открытым исходным кодом. В каталоге свободного программного обеспечения, составляемом Фондом
свободного программного обеспечения совместно с
ЮНЕСКО, значится более 5000 программ. На условиях «копилефтной» лицензии существует и развивается, и крупнейшая онлайновая энциклопедия
«Википедия».
Другим примером можно назвать созданную в
2001 г. профессором Стенфордского университета
Лоуренсом Лессигом некоммерческую организацию Creative сommons. Она ставит перед собой
цель способствовать свободному распространению
информации, и для этого её специалисты разрабатывают тексты юридически значимых лицензий,
позволяющих обладателям авторских прав передать некоторые из прав на свои произведения общественности и в то же время сохранить за собой другие права. Ставя вместо обычного авторского
знака© (Сopyright) знаки СС (Сreative commons),
автор включается в международное творческое сообщество, которое открывает возможность уверенно использовать современные достижения культуры и науки. Это один из самых успешных примеров нового механизма увязывания интересов
правообладателей и потребителей интеллектуальных продуктов на основе конституционного принципа общественного согласия.
Критика ограниченных возможностей текста
Конституции 1787 г. и интерпретационной деятельности Верховного суда отвечать на вызовы научного и технологического прогресса не дает четких
ответов о будущем действующей Конституции. Но
считается, что американская конституционная система в целом имеет ясные перспективы адекватно
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адаптироваться к новым реалиям информационного общества.
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Анотація
У роботі висвітлено актуальні питання та досліджено проблеми правозастосування новел правового
регулювання виконання ухвал суду про забезпечення позову. Сформовано висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення законодавства в галузі виконання ухвал суду за позовами органів прокуратури
при здійсненні представництва інтересів держави в судах.
Abstract
In the article the author highlights topical issues and examines the problems of legal application of new judicial regulation about security of claims. Also formed specific conclusions and recommendations for the improving
legislation in case of execution of court rulings in prosecutors legal acts in the process of representation the interests of the State in courts.
Ключові слова: виконання судових рішень; забезпечення позову; представництво прокурорами інтересів держави в суді; органи прокуратури,
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науково-практичними завданнями.
Інститут забезпечення позову дає змогу гарантувати у подальшому ефективне виконання судових рішень. У цьому неодноразово переконувався
автор статті на практиці при виконанні судових рішень за позовами органів прокуратури України.
Відповідно до ст. 131-1 Конституції (в редакції
Закону від 02.06.2016 № 1401-VIII) в Україні діє
прокуратура, яка здійснює, у тому числі функцію
представництва інтересів держави в суді у
виключних випадках і в порядку, що визначені законом [1].
Згідно з ч. 6 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» [2] прокурор під час здійснення представництва інтересів громадян або держави у суді має
право в порядку, передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження, звертатися до суду з позовом; брати
участь у виконавчому провадженні при виконанні
рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося
представництво інтересів громадянина або держави
в суді; з дозволу суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження, робити виписки з них, отри-

мувати безоплатно копії документів, що знаходяться в матеріалах справи чи виконавчого провадження.
З 15 грудня 2017 року набрав чинності Закон
України від 03.10.2017 № 2147-VIII «Про внесення
змін до Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства
України та інших законодавчих актів» ( далі – процесуальні кодекси) [3].
Зазначені процесуальні кодекси викладено в
новій редакції. Крім того, внесено зміни до інших
законодавчих актів, у тому числі Закону України
«Про виконавче провадження» (далі – Закон) [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій на
які спирається автор:
Питання забезпечення позову досліджувались
такими вченими, як О. Бєліков, Є. Васьковський, Л.
Дубчак, В. Корольов, Д. Луспеник, С. Фурса, Є.
Фурса, Т. Юсупов, Ж. Шаталюк та ін.
Питання представництва прокурором інтересів
держави в суді при виконанні судових рішень були
предметом дослідження таких науковців як Є. Субботіна, В. Сапункова, П. Каркач, М. Косюта, І. Марочкін, М. Руденко, М. Говорухи, М. Стефанчук, М.
Штефана.
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Водночас дотепер відсутні наукові дослідження, які б характеризували новели процедури виконання ухвал суду про забезпечення позову при здійсненні прокурорами конституційної
функції представництва інтересів держави в судах
за правилами та в редакції нових процесуальних кодексів, визначених Законом України від 3 жовтня
2017 року.
Викладення основного матеріалу: У тлумачному словнику цивільного процесу К. Лебедя забезпечення позову визначене як заходи, які вживаються судом за заявою осіб, які беруть участь у
справі, якщо неприйняття таких заходів може утруднити або зробити неможливим виконання рішення
суду [5].
Необхідно зазначити, що визначення поняття
«забезпечення позову» є досить дискусійним серед
учених-процесуалістів і юристів-практиків. Разом з
тим, автор статті, з урахуванням питань, які виникають у практичній діяльності, поділяє погляди наступних вчених.
Вчений О. Бєлков під забезпеченням позову
розуміє сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог. Забезпечення позову - це
вживання судом, у провадженні якого перебуває
справа, необхідних заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача проти несумлінних дій відповідача, що гарантує реальне виконання ухваленого рішення. Забезпечення позову
спрямоване насамперед проти несумлінних дій
відповідача, який за час розгляду справи може приховати майно, продати, знищити або знецінити
його тощо [6, с. 114].
Аналогічне визначення в Л. Дубчак,
відповідно до якого забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання
рішення суду в разі задоволення позовних вимог [7,
с. 172].
Вчений-процесуаліст і практик Д. Луспеник
підкреслює, що забезпечення позову - ужиття суддею чи судом передбачених законом заходів, які
створюють реальну можливість для виконання в
майбутньому рішення у справі [8, с. 187].
Отже, забезпечення позову направлено проти
несумлінних дій відповідача, який може приховати
майно, продати, знищити його тощо. Забезпечення
позову можливе лише в разі достатньо обґрунтованого припущення про те, що невжиття заходів забезпечення може в майбутньому ускладнити чи
зробити неможливим виконання рішення суду.
Учені-процесуалісти С. Фурса, Є. Фурса вказують на важливість поширення інституту забезпечення позову на інші види провадження, та зауважують, що необхідно забезпечувати вимоги особи
й у наказному провадженні, оскільки відсутність
такого заходу може призвести до неможливості або
ускладнення виконання судового наказу [9, с. 544].
В. Корольов зазначає, що саме з метою поширення інституту забезпечення позову на всі види
цивільного судочинства (наказне провадження, позовне провадження та окреме провадження) пропонується називати цей інститут цивільного процесу
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інститутом забезпечення виконання судового
рішення [10, с. 80].
Практична діяльність органів прокуратури при
здійсненні конституційної функції представництва
інтересів держави в суді підтверджує правильність
та необхідність вищезазначених пропозицій вчених.
Розглянемо лише один із видів забезпечення
позову – накладення арешту на грошові кошти, що
належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб ( ст.137
ГПК, 152 ЦПК).
З метою забезпечення виконання позитивного
судового рішення, постановленого за позовом прокурора, ефективного захисту інтересів держави та
поновлення її порушених прав прокурор на підставі
ст. 149 ЦПК України, ст. 136 ГПК України, ст.152
КАС України має право на звернення до суду із заявою про забезпечення позову, у тому числі і шляхом накладення арешту на грошові кошти, що належать відповідачеві і перебувають у нього чи в інших осіб.
Порядок накладення арешту на кошти боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні
у банках чи інших фінансових установах передбачено розділом VII Закону України «Про виконавче
провадження» (далі – Закон), розділом VIII Інструкції з організації примусового виконання рішень,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (у редакції наказу
Мін’юсту від 29.09.2016 № 2832/5) (далі – Інструкція), та Інструкцією про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України
від 21.01.2004 № 22.
З аналізу зазначених нормативно-правових документів убачається, що державний виконавець для
виконання ухвали про забезпечення позову виявляє
рахунки шляхом звернення до органів державної
фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій із відповідними запитами, після чого виносить постанову про накладення арешту, яку надсилає банкам чи іншим фінансовим установам.
У подальшому після отримання з банків відомостей про прийняття до виконання постанови про
накладення арешту державний виконавець закінчує
виконавче провадження на підставі п. 9 ч. 1 ст. 39
Закону у зв’язку з фактичним виконанням в повному обсязі рішення згідно з виконавчим документом.
Таким чином, виконавчі дії, у тому числі перевірки з метою виявлення нових рахунків боржника,
руху коштів та їх залишку, у зв’язку з ухвалою суду
про забезпечення позову після закінчення виконавчого провадження надалі державним виконавцем
не проводяться.
За вказаних умов відповідач, будучи обізнаним
про наявні стосовно нього заходи забезпечення позову, має можливість скористатися послугами інших банківських або фінансових установ, відкривши в них нові рахунки, на які в межах ухвали суду
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про забезпечення позову арешт не накладався, та вільно використовувати кошти задля власних потреб.
Тобто, передбачений чинним законодавством
України механізм виконання ухвал суду про забезпечення позову про накладення арешту на кошти,
що належать відповідачеві і перебувають у нього чи
в інших осіб, нівелює саму суть вжитих судом заходів щодо охорони інтересів позивача від недобросовісних дій з боку відповідача і надають можливість останньому ухилятись від виконання постановленого судового рішення.
Відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 № 9 «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» заходи забезпечення позову мають
тимчасовий характер і діють до виконання рішення
суду, яким закінчується розгляд справи по суті [11].
Аналогічну думку висловив пленум Вищого
господарського суду України у постанові від
26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» [12],
зазначивши, у пункті 10 постанови наступне : «
Враховуючи, що забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати
вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли
потреба у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала або змінились певні обставини, що
спричинили застосування заходів забезпечення позову, або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення».
Разом з тим, нові процесуальні кодекси містять
новелу щодо строків дії заходів забезпечення позову. А саме, у ст. 158 ЦПК України, ст. 145 ГПК
України є норма, відповідно до якої у разі ухвалення судом рішення про задоволення позову заходи забезпечення позову продовжують діяти протягом дев’яноста днів з дня набрання вказаним рішенням законної сили або можуть бути скасовані за
вмотивованим клопотанням учасника справи. Водночас такий уніфікований підхід до засобів забезпечення позову застосований тільки в цивільному та
господарському процесуальних кодексах. Кодекс
адміністративного судочинства України (ст. 157)
вищезазначених норм не містить.
Якщо протягом вказаного строку за заявою позивача (стягувача) буде відкрито виконавче провадження – вказані заходи забезпечення позову діють
до повного виконання судового рішення.
Разом з тим, у разі відмови у забезпеченні позову на практиці виникає інше питання, пов’язане з
правом на оскарження рішень апеляційного суду
про відмову у забезпеченні позову. Відповідно до
ст. 287 ГПК, ст. 389 ЦПК, ст. 333 КАС рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у
забезпеченні позову не належать до переліку судових рішень, на які учасники справи, а також особи,
які не брали участі у справі, мають право подати касаційну скаргу.
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Рекомендацією № R (95) 5 Комітету Міністрів
Ради Європи від 07 лютого 1995 року державам-членам рекомендовано вживати заходи щодо визначення
кола питань, які виключаються з права на апеляцію
та касацію, щодо попередження будь-яких зловживань системою оскарження. Відповідно до частини
"с" статті 7 Рекомендації, скарги до суду третьої інстанції мають передусім подаватися щодо тих справ,
які заслуговують на третій судовий розгляд, наприклад справ, які розвиватимуть право або сприятимуть
однаковому тлумаченню закону. Вони також можуть
бути обмежені скаргами у тих справах, де питання
права мають значення для широкого загалу [14].
Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, яка є джерелом права
(стаття 17 Закону України "Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з прав
людини"[15]), умови прийнятності касаційної скарги, відповідно до норм законодавства, можуть бути
більш суворими ніж для звичайної заяви. Зважаючи
на особливий статус суду касаційної інстанції, процесуальні процедури у суді можуть бути більш формальними, особливо, якщо провадження здійснюється
судом після їх розгляду судом першої, а потім судом
апеляційної інстанції (рішення у справах: "Levages
Prestations Services v. France” від 23 жовтня 1996
року; "Brualla Gomes de la Torre v. Spain" від 19 грудня 1997 року).
Верховний Суд в ухвалі від 19.07.2018 року у
справі № 923/1502/15, посилаючись на практику
ЄСПЛ, зокрема рішення Європейського Суду з прав
людини від 18.11.2010 у справі "Мушта проти України" зазначає, що право на суд, одним із аспектів
якого є право на доступ до суду, не є абсолютним,
воно за своїм змістом може підлягати обмеженням,
особливо щодо умов прийнятності скарги на рішення. Ці обмеження повинні переслідувати легітимну мету, крім того, має бути розумний ступінь пропорційності між використаними засобами та поставленими цілями [13].
Виходячи з вимог ст.287 ГПК України рішення
судів першої та апеляційної інстанцій про відмову у
забезпеченні позову не належать до переліку судових
рішень, на які учасники справи, а також особи, які не
брали участі у справі мають право подати касаційну
скаргу. Тобто, зазначає Верховний Суд, такі судові
рішення не підлягають касаційному оскарженню.
В іншій ухвалі від 12.07.2018 у справі №
904/779/18 Верховний Суд вказує, що вичерпний перелік ухвал суду першої інстанції, які можуть бути
оскаржені до касаційного суду, жодним чином не є
обмеженням доступу особи до процесу правосуддя
чи перепоною в отриманні судового захисту, оскільки встановлення законодавцем "розумних обмежень" в праві на звернення до касаційного суду викликане виключно особливим статусом Верховного
Суду, розгляд скарг яким покликаний забезпечувати
сталість судової практики [16].
Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 293 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного
провадження у справі, якщо касаційну скаргу подано
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на судове рішення, що не підлягає касаційному оскарженню.
Разом з тим, за відсутності забезпечення позову боржник може вчинити дії, які унеможливлюють у подальшому виконання постановленого на
користь держави рішення.
Висновки: У зв’язку з цим пропонуємо внести
зміни до Закону України «Про прокуратуру», і процесуальні кодекси, визначивши, що за позовами,
поданими прокурорами в порядку представництва
інтересів держави в суді, відмова суду в забезпеченні позову може бути оскаржена в касаційному
порядку.
Крім цього, доцільним є і наявність у Законі
України «Про виконавче провадження» норми, згідно якої виконавчі дії з виконання ухвали суду про
забезпечення позову стосовно накладення арешту
на грошові кошти, що належать боржнику і перебувають у нього чи інших осіб, а саме перевірки з метою виявлення рахунків боржника, з’ясування залишку на них тощо, проводяться до арешту суми в
розмірі, визначеному документом про арешт коштів, та тривають до повного виконання рішення про
задоволення позову або скасування таких заходів
забезпечення позову.
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Аннотация
В настоящее время в уголовно-правовой науке активно дискутируется проблема определения понятия
«жизнь» в медицинском и уголовно-правовом значении, поскольку именно моменты начала и окончания
жизни являются определяющими, для установления в деянии признаков состава преступления против
жизни, уголовно-правовая охрана которой презюмируется с момента ее начала. В статье предлагается авторское видение момента начала жизни с позиций защиты эмбриона от преступных посягательств.
Abstract
At present, the problem of definition of "life" in medical and criminal-legal sense is actively discussed in the
criminal-legal science, since it is the moments of the beginning and end of life that are determining, for establishing
in Act signs of a crime against life, the criminal law protection of which presumed from the moment of its beginning. The article offers the author's vision of the moment of the beginning of life from the standpoint of protection
of the embryo from criminal encroachments.
Ключевые слова: право на жизнь, уголовно-правовая охрана, момент начала жизни, живорождение,
эмбрион.
Keywords: Right to life, criminal law protection, moment of beginning of life, birth, embryo.
Традиционно момент начала жизни отождествляется с моментом рождения, который с медицинской точки зрения определяется как «полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной, когда плод отделился от утробы
роженицы, за исключением пуповины, которая не
перерезана, и у плода имеется дыхание или сердцебиение, пульсация пуповины либо произвольное
движение мускулатуры» [1]. Однако, в случае определения начала жизни только при помощи медицинских критериев посягательство на плод в процессе родов (до его окончания) не может рассматриваться как преступление. Следовательно,
посягательство на плод без признаков жизни до его
отделения от утробы матери должно рассматриваться как ненаказуемое деяние. В том случае, когда определение начала жизни не связано с медицинскими критериями, а имеет под собой исключительно
социально-политические
основания,
посягательство на плод в процессе родов с целью
лишения его жизни (независимо от критериев живорождения и мертворождения) следует рассматривать как преступление. В таком случае отсутствие
медицинских признаков жизни у плода – обстоятельство, свидетельствующее о негодном покушении, которое не исключает уголовной ответственности за покушение на убийство [2, с. 28]. Таким
образом, очевидно, что различные трактовки понятия начала жизни влекут за собой различные правовые последствия.

В доктрине уголовного права отсутствует
единство мнений относительно момента начала
жизни. Его определяют как момент отделения
плода от тела матери [3, с. 480], момент начала самостоятельного дыхания [4, с. 218], момент перерезания пуповины [5, с. 10]. Все приведенные научные позиции идентичны в одном - начало жизни
всегда связывается с началом физиологического
процесса родов, что соответствует законодательному определению, которое принято отождествлять с формулировкой ч. 1 ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка во время
или сразу же после родов» [6, с. 22]. Подобный подход законодателя имеет в своей основе конституционное положение о возможности реализации прав и
свобод человека только с момента рождения (ч. 2
ст. 17 Конституции РФ), т.е. критерием начала правовой охраны жизни является живорождение, которое в ч. 1 ст. 53 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определено как момент отделения плода от
организма матери посредством родов. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России «О
медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» к критериям живорождения относят: срок беременности 22 недели; массу тела новорожденного - 500 г и более (если роды многоплодные, то масса тела ребенка может быть менее 500 г); длину тела новорожденного - 25 см и более при наличии у новорожденного признаков жизни (дыхание, сердцебиение,
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пульсация пуповины или произвольные движения
мускулатуры, независимо от того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента) [7].
Иные правовые последствия влечет толкование момента начала жизни через акт зачатия, сторонники которого приводят не правовые, а скорее
религиозные и философские аргументы. Вместе с
тем, в медицинской науке подобный подход достаточно детально аргументируется при помощи физиологических данных. Например, А.Н. Попов,
опираясь на биоэтические нормы, делает вывод о
том, что «жизнь начинается задолго до рождения
ребенка, поскольку через 18 дней после зачатия у
плода наблюдается сердцебиение, а через 21 день
приходит в действие его собственная система кровообращения и т.д.» [8, с. 12]. Следуя данной теории, часть исследователей берет за точку отсчета
начала жизни различные стадии развития эмбриона: 4 недели (первое сердцебиение), 6 недель
(электрофизиологическая активность мозга), 12
недель (сердцебиение, кровообращение, фиксация
мозговых импульсов, формирование глаз, губ,
языка, возможности двигаться, сосать палец и т.д.)
[9, с. 44]. С позиций медицинской практики нам
представляется несомненным тот факт, что организм человека с момента зачатия и до рождения
представляет собой новую жизнь. Не вдаваясь в медицинские подробности, позволим себе кратко описать развитие эмбриона человека с позиций таких
его свойств как: наличие жизни именно с момента
зачатия; наличие у его тканей таких особенностей
как индивидуальность, уникальность и возможность развития, и, как следствие, невозможность
признания его объектом права собственности в цивилистическом понимании, что априори ставит вопрос об императивном запрете на совершение любых сделок с ним, которые, по нашему мнению,
должны быть уголовно-наказуемыми.
В медицинском смысле эмбрионом именуют
зародыш человека с момента оплодотворения и до
10 акушерской недели, развитие которого занимает
49 дней и является таковым вплоть до наступления
периода фетальности (после 10 акушерской недели), когда он с репродуктивной точки зрения становится плодом. Тем не менее уже непосредственно после зачатия образуется новый, уникальный набор генов, который растет и развивается.
Так, через 30 часов после оплодотворения происходит первое деление клеток, которые мигрируют,
проходя этапы морулы, бластулы, гаструлы, в результате чего образуются три слоя клеток: эктодерма (будущая кожа, нервная система, глаза), мезодерма (кости, мышцы, кровеносные сосуды,
почки) и энтодерма (желудочно-кишечный тракт,
дыхательная система). Этот этап протекает стремительно и завершается уже на 8-9 сутки после оплодотворения. В стадии нейрулы начинается формирование нервной системы, а уже на 20 день развития эмбриона образуется зачаток сосудов и сердца,
которое делает первое сокращение в период между
22 и 28 днём после оплодотворения и уже не остановится вплоть до биологической смерти в любом
возрасте. К концу первого месяца развития можно
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констатировать наличие зачатков лёгких, ушей,
рта, спинного мозга, селезенки, почек, глаз, рук и
ног. Таким образом, уже в этот период все жизненно важные органы эмбриона уже сформированы. Дальнейшее развитие плода происходит с
набором веса и роста. Полагаем, что, несмотря на
низкую активность сформированных органов во
втором триместре беременности, что связано с заменой их функций организмом матери, наличие
сердцебиения говорит о наличии жизни, а, соответственно, и права на таковую.
Однако, правовой статус эмбриона, в том
числе и относительно этапа его развития в утробе
матери является очевидным пробелом современного российского законодателя. Возникает дилемма – с одной стороны новая жизнь возникла и
существует, с другой – она лишена полноценной
правовой защиты. Этот вопрос актуализируется в
связи с развитием новых медицинских технологий
и процедур искусственного оплодотворения, которые нередко сопровождаются исследованиями на
человеческих эмбрионах, использованием зародышей в терапевтических целях, а также торговлей
жизнеспособными эмбрионами.
Полагаем, что в современных условиях развития российского законодательства, при наличии
тенденции к имплементации международно-правовых норм, в том числе и охраняющих права эмбриона, следует исходить из компромиссного подхода
суть которого заключается в признании за последним права на жизнь и определении его в качестве
самостоятельного объекта уголовно-правовой
охраны, обладающего специфическими качествами, к числу которых с медицинско-правовой
точки зрения можно отнести: признание за эмбрионом права на жизнь с момента зачатия; наличие у
его тканей таких особенностей как индивидуальность, уникальность и возможность развития; отсутствие у него свойств объекта права собственности. На наш взгляд, таким образом может быть достигнут паритет в реализации женщиной права на
искусственное прерывание беременности, которое
в настоящее время ограниченно сроком развития
плода, а также, что представляется наиболее значимым – криминализацию незаконных медицинских
манипуляций с эмбрионом. Косвенное подтверждение наличия у эмбриона самостоятельного правового статуса, который влечет за собой запрет на совершение действий, посягающих на его жизнь, мы
можем найти в отраслевом законодательстве. Так, в
соответствии со ст. 2 Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека» к числу объектов соответствующих манипуляций не отнесены репродуктивные органы, их части и ткани [10]. В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на искусственное прерывание беременности ограничено определенными сроками (по желанию женщины - до 12 недель, а по социальным
показаниям - до 22 недель беременности), что позволяет говорить о защите права эмбриона на жизнь
по истечении указанных временных рамок его
внутриутробного развития.
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Таким образом, полагаем, что неоспоримым
фактом при определении правовых границ начала
человеческой жизни является необходимость совершенствования правового механизма защиты
данного права в зависимости от достижений современной медицинской науки и устранение пробельности уголовно-правовой охраны прав эмбриона.
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Аннотация
Данная статья отражает современную проблему в гражданском законодательстве России – пробелы в
гражданском праве или по-другому отсутствие нормы права, регулирующей спорный момент.
Abstract
This article reflects the current problem in the civil legislation of Russia – gaps in civil law or otherwise the
absence of the rule of law governing the controversial point.
Ключевые слова: гражданское право, пробелы в законодательстве, отсутствие нормы права, прекращение поручительства
Keywords: civil law, gaps in legislation, lack of legal norms, termination of surety
Пробел в гражданском праве либо отсутствие
нормы права в законе является проблемой, которая
существенным образом влияет на постановленные
решения судов общей юрисдикции, а также отражается на жизни человека.
Гражданский кодекс Российской Федерации
предписывает, что в случаях, когда отношения
прямо не урегулированы законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к
ним обычай, к таким отношениям применяется
гражданское законодательство, регулирующее
сходные отношения, так называемая аналогия закона (ч.1 ст. 6 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Однако аналогия закона на практике применяется судами далеко не всегда.
Особенно сложно для судей применить аналогию закона, когда отсутствует судебная практика,
то есть, принять решение как считаешь сам.

Буквально недавно я столкнулась на практике
с «пробелом» в законодательстве, которое подтолкнуло меня к написанию данной статьи.
Ситуация, которую я изложу ниже, на мой
взгляд, может стать отличным примером наличия
«пробелов» в гражданском законодательстве.
Не исключено, что наличие «пробелов» могло
возникнуть из – за разной подведомственности дел
между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.
Заемщик заключает кредитный договор с кредитной организацией. Кредитный договор является
целевым – на приобретение квартиры, а обеспечением исполнения данного кредита служит залог
приобретаемого имущества в пользу кредитной организации, а также поручительство двух физических лиц.
Заемщик, не рассчитав свои финансовые возможности, перестает исполнять принятые на себя
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обязательства, тем самым скапливается основной
долг, проценты по кредиту, иные штрафные санкции.
Как и предусмотрено гражданским законодательством России, вышеуказанная кредитная организация, для начала, обращается в суд о взыскании
задолженности в солидарном порядке с заемщика и
двух поручителей.
Но заемщик, уже не в состоянии выплачивать
денежные средства даже по решению суда, и кредитная организация повторно обращается в суд, но
уже с заявлением об обращении взыскания на предмет залога – квартиру, с установлением начальной
продажной цены.
Все вышеописанные действия кредитной организации четко прописаны в гражданском законодательстве России, за исключением дальнейшего развития событий.
Решения о взыскании задолженности по кредитному договору в солидарном порядке, а также
об обращении взыскания на предмет залога, с установлением начальной продажной цены, постановлены судом общей юрисдикции по месту жительства должника.
Именно дальше и начинается «пробел» в законодательстве, который выражается в отсутствии
нормы права – заемщик подает в суд о признании
себя банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 года №127-ФЗ (глава Х «Банкротство
гражданина», введена в действие Федеральным законом от 29.06.2015 года №154-ФЗ).
Заемщик проходит всю предусмотренную Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» процедуру реструктуризации долгов,
признание гражданина банкротом, введение процедуры реализации имущества гражданина и, наконец, освобождение от дальнейшего исполнения
требований кредиторов. Вся эта процедура заняла у
заемщика всего каких-то два года.
Спустя два года, заемщик освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том
числе требований кредиторов, не заявленных при
введении реструктуризации долгов гражданина и
реализации имущества гражданина (п.3 ст. 213.28
Закона «О несостоятельности»).
Говоря простыми словами, все долговые обязательства заемщика перед кредиторами считаются
исполненными. Но данное решение принято только
в отношении заемщика.
Решение о признании заемщика – должника
банкротом принимается Арбитражным Судом
субъекта Российской Федерации, в которой проживает должник.
Поручители продолжают исполнять решение
суда о взыскании задолженности по кредитному договору за заемщика, который освобожден от долгов.
Поручитель обращается в суд, указывая, что
заемщик – банкрот и обязательства его перед кредиторами исполнены.
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Однако действующее гражданское законодательство России не содержит прямого указания, как
дальше быть поручителю, если заемщик банкрот.
К сожалению, судебной практики по данной
категории дел нет, и суд общей юрисдикции отказал поручителю в расторжении договора поручительства.
Считаю, что в приведенном примере, суд должен был применить аналогию закона в отношении
поручителя.
Гражданский кодекс Российской Федерации
содержит указания, когда прекращается поручительство гражданина (ст. 367 ГК РФ).
Поручительство гражданина прекращается с
прекращением обеспеченного им обязательства, а
также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя без согласия последнего.
Поручительство прекращается с переводом на
другое лицо долга по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.
Поручительство прекращается, если кредитор
отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем.
Поручительство прекращается по истечении
указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.
Поручительство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено
без личного участия должника либо обязательство
иным образом неразрывно связано с его личностью
(ст. 418 ГК РФ).
По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать
за исполнение последним его обязательства (ст. 361
ГК РФ), но не исполнять обязательство за заемщика.
При этом объявление заемщика - гражданина
банкротом, либо умершим, не зависит от воли сторон, в том числе и от воли поручителя.
К поручителю, исполнившему обязательство,
переходят права кредитора по этому обязательству
(ст. 365 ГК РФ).
Следовательно, поручитель, исполнивший
обязательство за заемщика, который освобожден от
всех долгов перед кредиторами, и занявший место
кредитора, не сможет реализовать свое право регрессного требования.
Таким образом, будет нарушена правовая природа поручительства.
Считаю, что в приведенном выше примере,
аналогия закона должна быть применена по категории дел о прекращении поручительства в связи со
смертью заемщика. Судебная практика о прекращении поручительства в связи со смертью заемщика
довольно распространенная.
Судьи боятся создавать новую судебную практику, применять аналогию закона, когда отсутствуют разъяснения Верховного Суда Российской
Федерации, боятся отмены постановленного решения вышестоящей инстанцией.

The scientific heritage No 27 (2018)
В связи с отсутствием судебной практики по
делам о прекращении поручительства в связи с признанием заемщика банкротом и освобождении его
от всех долгов, а также отсутствием прямого указания в гражданском законодательстве России, необходимо устранение данного «пробела» путем разъяснений, изложенных в Пленумах Верхового Суда
Российской Федерации.
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Аннотация
Современные информационные технологии внедряются в различные сферы жизни. Компьютерные
технологии выступают как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия. Использование
ИКТ органично дополняет традиционные формы работы школьного логопеда, расширяя возможности организации взаимодействия логопеда с другими участниками образовательного процесса: учащимися (коррекционно - логопедическая работа, диагностика), родителями, педагогами (консультирование, логопедическое просвещение).
Abstract
Modern information technologies are being introduced into various spheres of life. Computer technologies
act as a powerful and effective means of correction. The use of ICT complements the traditional forms of work of
the school speech therapist, expanding the possibilities of interaction with other participants of the educational
process: students (correctional speech therapy work, diagnostics), parents, teachers (counseling, speech therapy
education).
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, мультимедийные презентационные технологии.
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Современные информационные технологии
внедряются в различные сферы жизни. В современных условиях логопеды активно осваивают и используют компьютерные технологии, позволяющие повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения детей со сложными речевыми
нарушениями. Использование информационнокоммуникативных технологий, открывает широкие
возможности для оптимизации деятельности логопеда и создания современной предметно-развивающей среды для детей с особыми образовательными
потребностями. Информационные технологии позволяют воспринимать информацию на качественно
новом уровне, что значительно повышает познавательную активность ребенка и принадлежат к числу
эффективных средств обучения, все чаще применяемых в специальной педагогике. Компьютерные
технологии выступают как мощное и эффективное
средство коррекционного воздействия. Они включаются в структуру индивидуального логопедического занятия как дополнительные инновационные
элементы. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы школьного логопеда, расширяя возможности организации взаимодействия логопеда с другими участниками образовательного процесса: учащимися (коррекционно -

логопедическая работа, диагностика), родителями,
педагогами (консультирование, логопедическое
просвещение).
Направления работы учителя-логопеда с использованием информационно-коммуникативных
технологий.
1. Диагностика речевых нарушений.
2. Применение интерактивных и демонстрационных компьютерных технологий для коррекции
речевых нарушений.
3. Пропаганда логопедических знаний, с целью профилактики и коррекции речевых нарушений.
Новые информационные технологии стали
перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения устной и письменной речи. В современных условиях
логопедические занятия уже не возможны без применения новых компьютерных технологий. Логопедическая работа по коррекции речевых нарушений с применением ИКТ направлена на:
 Развитие слухового внимания;
 Развитие артикуляционного аппарата;
 Развитие фонематического слуха;
 Коррекция грамматического строя речи;
 Обогащение и активизация словаря;
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 Развитие связной речи
ИКТ можно использовать на различных этапах занятия: при введении в новую тему, закрепление полученных знаний, подведение итогов занятия, как вариант очередного задания. На индивидуальных занятиях по коррекции нарушений
звукопроизношения ученику предлагается услышать правильное произношение звука, повторить
речевой образец разного уровня сложности, провести работу над дыханием, темпом речи, голосом,
интонацией. Для работы используются стандартные программы Microsoft Word, Microsoft Power
Point, Microsoft Publisher, проигрыватель Windows
Media. При обработке результатов обследования
речи учащихся, для ведения мониторинга удобно
применять Microsoft Excel. В настоящее время существует достаточно большой арсенал общеразвивающих детских компьютерных игр и программ.
Но они не в полной мере соответствуют целям и задачам коррекционной работы с детьми с нарушениями речи. Речевые нарушения столь разнообразны,
а методические подходы специалистов столь разноплановы, что вряд ли можно выделить какую-либо
универсальную методику, которую можно было бы
положить в основу автоматизированного, компьютерного подхода к коррекции речевых нарушений.
Поэтому многие программы, игры из ресурсов Интернета адаптирую в соответствии с решаемыми задачами. Важное значение имеет правильный подбор компьютерной игры, который зависит, прежде
всего, от физиологических и возрастных особенностей ребенка. В зависимости от текущих педагогических задач, необходимо чередовать компьютерные игры, при этом важно учитывать тип нервной
системы, интересы и склонности ребенка. Применение различных компьютерных программ позволяет максимально использовать принцип дифференцированного подхода в обучении школьника,
помогает подбирать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. Все разработки можно считать вспомогательными средствами логопедической работы, при этом большинство этих средств достаточно уникальны и
эффективны. Условно все программное обеспечение разделила на группы:
 компьютерные логопедические тренажеры;
 компьютерные тесты;
 обучающие игры;
 слайдовые презентации (авторские и из ресурсов Интернета) по всем лексическим темам и
направлениям коррекционно - развивающего обучения;
 видеоинформация (артикуляционная гимнастика, фильмы, клипы, звуковая ( мелодии без
слов, песни, звуки и звукоподражания);
 анимация;
 игры и игровые упражнения на автоматизацию и дифференциацию звуков;
 альбомы по автоматизации звуков;
 статические упражнения и игры;
 компьютерные программы;
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 использование ресурсов сети Интернет.
Авторские разработки занятий применяются
для:
1. Развития артикуляционной моторики «Артикуляционная гимнастика».
2. Развития мелкой моторики «Пальчиковая
гимнастика».
3. Развития слухового внимания (подобраны
звуковые файлы).
4. Автоматизации звуков в слогах, словах,
предложениях, связной речи.
5. Дифференциации звуков в слогах, словах,
предложениях и связной речи.
6. Развития связной речи и познавательных
способностей.
Одним из актуальных направлений внедрения
информационных технологий в образовательный
процесс являются мультимедийные презентационные технологии. Поиск материалов к занятию проводится заранее. Все подобранные материалы объединяются в общую презентацию при помощи программы Microsoft Power Point. Плюсом такой
презентации является возможность варьировать
объем материала в зависимости от целей урока,
уровня подготовленности ученика, его возрастных
особенностей. В случае необходимости можно заменить картинку, текст, убрать лишний слайд. При
желании и умении можно добавлять музыкальное и
голосовое сопровождение к демонстрации презентации.
Эти возможности позволяют адаптировать разработанную презентацию под конкретный урок с
конкретным учеником или группой учеников. Методика проведения уроков с применением электронных презентаций может быть различной. Презентация, например, может быть использована при
изучении нового материала и его закреплении.
Цель презентации: сообщить информацию,
научить, сформировать мотивацию, развлечь. Имея
большое количество презентаций по различным темам, можно при составлении любого занятия
предусмотреть этап, с использованием информационно-коммуникативных технологий. Урок с применением компьютерной презентации, созданной методически грамотно, является стимулом для творчества детей, в том числе и самых инфантильных
или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого порой трудно добиться при фронтальной работе с классом.
Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями позволяет повысить заинтересованность детей в занятиях; сократить время на формирование и
развитие языковых и речевых средств, коммуникативных навыков, высших психических функций:
внимания, памяти, словесно-логического мышления; способствует положительной динамике развития; индивидуализирует процесс коррекционного
обучения; активизирует мыслительную деятельность детей; помогает снять негативизм у учащихся
от многократных повторений заданий, особенно речевых. В своей работе использую интернет-сайты,
с логопедическими онлайн-играми. Использование
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ресурсов сети Интернет позволяет в игровой форме
передать детям те или иные знания, умения и
навыки, например:
http://www.viki.rdf.ru/ - детские электронные
презентации
и
клипы,
http://www.lenagold.ru/fon/clipart/alf.html - сайт с
картинками на разные темы,
http://www.solhet.ee/prize06.html- детский портал «Солнышко»,
http://www.samouchka.com.ua«Самоучка»этот сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам для дошкольников и школьников
младших классов- изучение при помощи флеш игр
поможет облегчить обучение в начальных классах,
http://www.teremoc.ru/game/game221.htm
«Детские игры в Теремке»- интерактивные компьютерные упражнения на развитие языкового анализа и синтеза,
http://detipaint.ru/index.html - «Раскраски детям» сайт содержит интерактивные раскраски, формирующие мелкую моторику рук, развивающие
концентрацию внимания, зрительную память и цветовосприятие,
http://adalin.mospsy.ru/disc_rech.shtml - сайт содержит развивающие упражнения для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста
(все задания разделены на определенное количество занятий по возрасту).
На логопедических занятиях можно использовать различные развивающие и обучающие программы:
 «Игры для Тигры»- логопедическая программа для устранения речевых нарушений;
 «Баба Яга учится читать»;
 «Домашний логопед»;
 «Уроки Кирилла и Мефодия. Начальная
школа. Русский язык».
 «Уроки Кирилла и Мефодия. Учимся читать быстрее. Практический курс)
 Обучающая программа-тренажер по русскому языку «Фраза».
 Уроки Мудрой Совы- виртуальная школа.(
здесь можно в игровой форме приобретать знания,
умения и навыки для успешного обучения в школе.
http://www.logozavr.ru/1549/
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 Компьютерные игры по методике профессора А.В.Белошистой. (adalin.mospsy.ru-.ru)
Таким образом, целенаправленное системное
логопедическое воздействие, направленное на коррекцию нарушений языкового и речевого развития
у детей, с использованием ИКТ позволяет значительно повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса, сочетать коррекционные
и учебно-развивающие задачи логопедического
воздействия. А также позволяет усилить мотивацию ребенка к логопедическим занятиям, сократить время, необходимое для коррекции и автоматизации ряда речевых навыков, систематизировать
работу учителя-логопеда.
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Аннотация
В статье рассматривается опыт сотрудничества родителей и педагогов учебных заведений XIX в. Благодаря сотрудничеству во многих гимназиях и школах XIX в. из образовательных учреждений вышли духовно развитые молодые люди, ставшие гордостью страны. Показана необходимость обращения к истории, осуществления анализа исторических явлений и процессов, что позволит, исходя из ошибок прошлого, избежать их в современной практике.
Abstract
In the article the experience of cooperation of parents and teachers of educational institutions of the XIX
century. Thanks to the cooperation of many schools and schools of the XIX century from educational institutions
came spiritually developed young people, have become the pride of the country. The necessity of turning to history,
analysis of historical phenomena and processes that will allow, based on the mistakes of the past, to avoid them in
modern practice.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, воспитание, семья, школа.
Keywords: interaction, cooperation, education, family, school.
Одним из путей решения проблемы подготовки молодежи, способной преобразовывать себя
и окружающую действительность, программировать линию поведения и взаимодействия с представителями различных социумов, должна выступать
совместная деятельность школы и семьи.
Взаимодействие школы и семьи, как сложный,
многогранный общественный феномен, прошёл
длительный путь становления и развития. Первые
шаги в этом направлении были предприняты правительством в начале ХIХ в. В постановлении министерства Народного просвещения от 13 марта
1819 г. говорилось, что в Благородном пансионе,
наряду с директором, инспектором и представителем из университета должен быть представитель от
родителей [5, с.353].
Поиск путей привлечения родителей к сотрудничеству с образовательным учреждением начинает активно утверждать себя в системе образования во второй половине XIX в. Данный период отмечен новым пониманием роли семьи в воспитании
подрастающего поколения. Реформы и либеральное движение второй половины ХIХ в. высветили
необходимость воспитания личности, обладающей
гражданской позицией, владеющей опытом компетентного специалиста. Одним из эффективных путей в этой работе общественность и педагоги называли взаимодействие школы и семьи [4].

Живой интерес к проблемам взаимодействия
школы и семьи проявляет российская общественность в лице видных педагогов ХIХ в. Особо необходимо остановиться на вкладе в развитие проблемы сотрудничества школы и семьи В.Я.Стоюнина, автора специальных статей о роли
сотрудничества семьи и школы. Он утверждал, что
школа должна искать пути привлечения родителей
к участию в воспитательном процессе: «Школа
должна искать себе помощи в семье, призывать ее
на свои совещания, выслушивать ее требования; семья должна смотреть на школу как на свою помощницу в деле, которое ей ближе всего» [7, с.367].
Его идеи нашли поддержку в педагогике
П.Ф.Каптерева, причем не только в теории, но и на
практике. По мнению педагога, семья должна проявлять активность в сотрудничестве со школой, они
«должны идти рука об руку, поддерживать и восполнять друг друга» [3].
Аналогичный взгляд на взаимодействие
школы и семьи характерен для К.Н.Вентцеля. Его
мысль на данную проблему раскрыта в знаменитой
фразе: «Школа должна быть продолжением семьи,
а семья – продолжением школы» [6].
Интересный опыт сближения педагогов и родителей сформировался в частных гимназиях. Этим
учебным учреждениям удалось привлечь родителей к активному участию в организации учебно-
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воспитательного процесса. Протоколы педагогических советов и воспоминания учащихся Московской частной гимназии Л.И.Поливанова свидетельствуют о сотрудничестве педагогов и родителей [1],
которое имело место в организации как учебной,
так и в воспитательной работе. Гимназия взрастила
немало выдающихся людей (В.Брюсов, А.Белый и
др.), отличавшихся высокой потребностью в получении знаний, владевших умениями самореализации. Стиль общения директора гимназии Л.И. Поливанова с воспитанниками и родителями благотворно сказывался на развитии учащихся. Родители
с благодарностью отмечали профессионализм директора, выразившейся в умении быть авторитетным среди учеников, его умениям формировать в
учениках интерес к изящному, к литературе, к искусству.
Не менее интересен опыт сотрудничества семьи и школы, утвержденный в ряде других частных
гимназий (Московская 1 мужская гимназия и др.).
Из сохранившихся протоколов заседаний педагогических советов можно узнать о многообразии форм
сотрудничества семьи и школы. Оно осуществлялось в таких формах: участие родителей в работе
педагогических советов при обсуждении вопросов
обучения и воспитания; информирование родителей о состоянии учебного процесса; консультирование их по методам педагогического воздействия
на детей; осуществление педагогического просвещения родителей методами бесед, встреч на дому,
организацией дискуссий по вопросам воспитания;
посещение родителями родительских собраний;
присутствие родителей на учебных занятиях и их
участие в организации и проведении воспитательных мероприятий. Возглавлял работу по сближению школы с родителями в осуществлении всестороннего развития учащихся директор гимназии.
Положительные результаты совместной деятельности педагогов и родителей отмечены в годовых отчетах гимназий: достижения имели место в
нравственном воспитании учащихся [10]. Одновременно отмечается положительная динамика в успеваемости учащихся при взаимодействии педагогов
с родителями [10]. Как свидетельствует анализ материалов о деятельности гимназий ХIХ в., в них создавалась атмосфера семейного быта, домашней
обстановки. Педагоги решали проблему ликвидации оторванности школы от семьи и были заинтересованы в том, чтобы ребёнок безболезненно
адаптировался в школьной жизни [2, с.123].
Со всей очевидностью важная роль сотрудничества педагогов и родителей проявилась в работе
по устранению негативных явлений в поведении
учеников во внеурочное время, на улице и в общественных местах. Родителям раздавали листки, содержащие правила поведения учеников не только в
школе, но и за ее пределами. Они давали подписку
об изучении правил и соблюдении режима надзора
за детьми вне школы, в домашней обстановке [10,
с.26].
В ряде гимназий решением Педагогического
совета было принято «извещать родителей об успехах и поведении их детей посредством ведомостей,
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а в случае важности приглашать родителей в гимназию для сообщения им проступков или упорной
лености их детей» [8].
Действенной формой сотрудничества школы и
семьи выступала такая, как составление педагогами
характеристик на воспитанников. Характеристики
зачитывались преподавателями и классными
наставниками на педагогических советах, где присутствовали родители. Несомненно, наличие характеристик помогало сближению педагогов с родителями в вопросах воспитания учащихся. Характеристики помогали вовремя вносить корректировки в
процесс воспитания как со стороны педагогов, так
и со стороны родителей; информировать родителей
об успеваемости и поведении ребёнка; привлекать
родителей к процессу воспитания и осуществлению
контроля за ребёнком вне стен школы.
Опыт сближения учителей и родителей, появившийся в частных гимназиях в ХIХ в., начинает
утверждаться в государственных учебных заведениях. Примеру частных гимназий в этот период
следуют другие учебные учреждения России. Осознавая важность сотрудничества с семьёй, педагоги
женской гимназии Н.П.Хвостовой в Москве стремились создавать и поддерживать атмосферу уважения и интереса к семье учениц, что способствовало сближению семьи со школой [9].
Значимость сближения педагогов и родителей
была очевидна. Сотрудничество способствовало
преобразованию процесса подготовки молодого поколения к самостоятельной жизни: сближение оказывало положительное влияние на организацию
учебного и воспитательного процессов, способствовало его совершенствованию; педагоги чувствовали ответственность за качество проводимых
учебных занятий и внеклассных мероприятий и
стремились к повышению уровня профессионализма; родители в ходе взаимодействия со школой
обогащались педагогическими знаниями, овладевали педагогическими умениями, у них формировалась педагогическая культура; родители в общении
с педагогами могли продемонстрировать детям образцы уважительного отношения к окружающим,
умение вести диалог, умение слушать собеседника,
то есть они оказывали воспитательное воздействие
на детей в ходе общения с педагогами.
Стиль общения педагогов с родителями, умение выстраивать этот процесс явились образцом
для обучаемых и положительно сказывалось на их
поведении и успеваемости. Взаимодействие школы
и семьи способствовало формированию у школьников опыта взаимодействия. Методом воспитания в
данном случае выступает личный пример учителей
и родителей в процессе сотрудничества по становлению личности ученика. Наблюдая за поведением
взрослых, ученик воспринимает и усваивает элементы их поведения. Полученные учеником знания
становятся стимулом применения их на практике.
Реализуя данную цепочку действий, ученик приобретает опыт взаимодействия, у него формируется
потребность следовать примеру родителей и педагогов.
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К сожалению, опыт педагогов в вопросах взаимодействия не получил масштабного внедрения в
государственных образовательных учреждениях в
ХIХ в. Упомянутые выше учреждения образования
делали первые попытки в этом направлении. Тем не
менее, уже первый опыт сотрудничества оказался
плодотворным и послужил важным фактором в становлении системы взаимодействия школы и семьи
в последующие периоды развития школьной практики.
Важно то, что сам факт обращения к истории,
осуществление анализа исторических явлений и
процессов позволяет, исходя из ошибок прошлого,
избежать их в современной практике организации
взаимодействия школы и семьи.
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Анотація
У поданій статті висвітлені результати авторської методики формування стратегічної компетентності
у письмовому перекладі, використовуючи вправи на редагування. Також представлено розроблену підсистему вправ для навчання стратегіям одностороннього письмового перекладу англійською мовою.
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Методична організація навчального матеріалу
передбачає спеціально розроблену ієрархічно побудовану підсистему вправ з поступовим подоланням
мовних, мовленнєвих, психологічних труднощів і
спрямовану на поетапне формування певних навичок та вмінь [3, c. 15-17].
Аналіз теоретичних праць, присвячених розробленню вправ [4; 5], дав можливість визначити
вправи, необхідні для формування стратегічної

компетентності під час перекладу ділової кореспонденції.
За спрямованістю вправи на прийом або видачу інформації: рецептивні, репродуктивні, продуктивні. За допомогою рецептивних вправ формуються уміння читання та інтерпретації змісту й смислу інформації, визначення комунікативної цілі
листа, мовленнєвих стратегій та тактик її досягнення; продуктивні вправи формують уміння писе-
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много створення тексту ділового листа, репродуктивні вправи спрямовані на формування лексикостилістичних та граматико-стилістичних навичок.
За комунікативністю вправи, спрямовані на
формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі є мовними та
комунікативними. Мовні вправи спрямовані на формування лексико-стилістичних та граматико-стилістичних навичок перекладу окремих речень,
фраз, які вживаються в діловому листуванні. Комунікативні вправи спрямовані на переклад цілісних
текстів.
За участю рідної мови вправи поділяються на:
одномовні та двомовні.
Залежно від виду мовленнєвої діяльності розрізняють: вправи на читання, вправи на письмо,
вправи на переклад.
За призначенням: аспектні й комплексні. За допомогою аспектних вправ формуємо навички перекладу окремих фраз, речень, які зустрічаються в діловому листуванні. Комплексні вправи передбачають переклад цілісних текстів.
За способом і місцем виконання виділяють: письмові; аудиторні та домашні; індивідуальні й парні.
За функцією в навчальному процесі вправи бувають: тренувальні та контрольні.
За формуванням лінгвосоціокультурної компетентності вправи поділяють на: інформаційні
(знайомство студентів зі структурними та мовностилістичними особливостями текстів ділового листування в українській та англійській мовах), орієнтувальні (формування навичок швидкого розпізнавання та перекладу (лінгво)соціокультурної
інформації), виконавчі (інтегрування лінгвосоціокультурних навичок в уміння читання, писемного
мовлення та перекладу: відтворення цілісного тексту ділового листа, вплетеного в культуру) [9].
Методика формування в майбутніх філологів
стратегічної компетентності в односторонньому
письмовому перекладі англійською мовою у сфері
ділового листування охоплює чотири етапи: І етап
– доперекладацький; ІІ етап – текстовий аналітикоінтерпретаційний; ІІІ етап – дотекстовий перекладацький; ІV етап – текстовий перекладацький, які
реалізуються за допомогою підсистеми вправ. На
трьох останніх етапах слід використовувати вправи
на редагування.
І етап – доперекладацький. Формування в
майбутніх філологів стратегічної компетентності в
односторонньому письмовому перекладі англійською мовою у сфері ділового листування розпочинається з опанування студентами таких знань (викладач застосовує метод пояснення):
1) про поняття функціональних домінант та субдомінант текстів та їх співвіднесення з різними
жанрами; поняття комунікативної мети тексту (комунікативна інтенція, комунікативний намір); поняття комунікативної стратегії та тактики;
2) про поняття перекладацької стратегії; про
сутність і типи локальних та глобальних стратегій;
уявлень про перекладацьку стратегію як комплекс
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її цільового, планового, процесуального, операційного та результативного компонентів;
3) про алгоритмізацію та реалізацію дій, які
складають перекладацьку стратегію;
4) про жанрову диференціацію текстів; про
структурні та стилістичні особливості текстів різних жанрів та піджанрів у мові перекладу та мові
оригіналу;
5) про піджанровий поділ ділових листів, про
жанрово-композиційні та лінгво-стилістичні особливості ділових листів: термінологічна та спеціальна лексика, абревіатури, канцеляризми, кліше,
ідіоми, звороти; граматичні конструкції: особлива
сполучуваність слів, темо-рематична організація
висловлень, способи вираження предикативності,
суб’єктивної та об’єктивної модальності;
6) про жанрово-композиційні та лінгво-стилістичні особливості листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та листа-відповіді на рекламацію: викладач акцентує увагу
студентів на тому, які комунікативні цілі та стратегії мають означені піджанри ділового листа, які
мовні засоби використовуються для їх досягнення;
7) про стратегії перекладу листа-пропозиції,
листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення
та листа-відповіді на рекламацію;
8) про комунікативні цілі, які реалізуються в
текстах листа-пропозиції, листа-рекламації, листапрохання, листа-звернення та листа відповіді на рекламацію, а також мовні засоби їх досягнення;
9) про відповідності лексичних та граматичних
одиниць, мовних кліше в українських та англійських варіантах листа-пропозиції, листа-рекламації,
листа-прохання, листа-звернення та листа відповіді
на рекламацію;
10) про лексичні, граматичні, лексико-граматичні способи трансформації, фразеологічні способи трансформації в текстах листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листа-звернення та
листа відповіді на рекламацію;
11) про етикетні норми ділового листування.
ІІ етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний. На цьому етапі відбувається: 1) аналіз текстів ділового листа англійською мовою (листа-пропозиції, листа-рекламації, листа-прохання, листазвернення та листа-відповіді на рекламацію) для
формування умінь визначення їхньої комунікативної домінанти, комунікативної цілі, комунікативних стратегій, мовних засобів, які використовуються для досягнення комунікативної цілі (визначення лексичних, граматичних засобів, кліше),
жанрово-композиційних особливостей, лінгвосоціокультурних характеристик; 2) аналіз текстів названих піджанрів, написаних українською мовою, для
формування аналогічних умінь; 3) порівняння мовних засобів, які слугують для досягнення комунікативних цілей та комунікативних стратегій у ділових
листах означених піджанрів з метою формування
знань мовних еквівалентів, які використовуються в
текстах ділових листів для реалізації їхньої комунікативної функції, об’єктивної та суб’єктивної модальності, жанрово-композиційних та стилістичних
характеристик [11].
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Домінуючу функцію для досягнення поставлених вище цілей відводимо вправам й орієнтуємося
на такі вимоги до них: 1) свідоме ставлення до виконання вправ: студенти повинні знати й розуміти,
на засвоєння якого саме навчального матеріалу та
досягнення яких саме цілей спрямована кожна
вправа (або завдання); яким чином має виконуватися вправа (за потреби – зразок виконання); 2) дидактична послідовність: вправи (завдання) для засвоєння знань, які спрямовані на запам’ятовування
навчального матеріалу; після них – вправи на формування умінь, а також вправи творчого характеру;
3) поступовий перехід від формування навичок до
формування умінь утворює певну систему елементарних операцій [8].
У розробленні вправ для формування перекладацьких стратегій будемо спиратися на класифікацію перекладацьких вправ, представлену в працях
вітчизняних та зарубіжних учених: а) підготовчі та
власне перекладацькі вправи; б) тренувальні й спеціальні вправи; в) вправи на формування навичок і
вмінь перекладу окремих лексичних одиниць, граматичних і синтаксичних конструкцій, стилістичних засобів в ізольованих реченнях і в контексті; г)
вправи на формування перекладацьких навичок і
вмінь у різних видах усного / письмового перекладу; д) вправи на формування умінь предперекладацького аналізу тексту; е) вправи на оволодіння
перекладацькими прийомами та трансформаціями
[2; 7].
В якості доперекладацьких вправ, услід за М.
Воробйовою, використовуємо: вправи, спрямовані
на розвиток умінь імовірнісного прогнозування;
вправи на визначення жанру та стилю тексту;
вправи на пошук / отримання з допомогою додаткових джерел інформації, необхідної для перекладу;
вправи на добір мовних явищ, які становлять труднощі для перекладу; вправи на виділення в тексті
лінгвосоціокультурної інформації; вправи на експлікацію лінгвосоціокультурної інформації через
складання коментаря до тексту перекладу; вправи
на обговорення й презентацію виявлених мовних
труднощів у тексті для перекладу; вправи на порівняння, оцінку й коментування; вправи на інтерпретацію ситуативного контексту [2].
До власне перекладацьких вправ відносимо:
вправи на добір прийомів перекладу та переклад текстового матеріалу, що містить складні мовні
явища; вправи на обговорення варіантів перекладу;
вправи на написання / складання тексту перекладу;
вправи на стилістичний аналіз мовних засобів,
представлених у вихідному тексті; вправи на інтерпретацію змісту тексту й на організацію висловлювань на тему та ідею тексту [2].
У якості післяперекладацьких вправ використовуємо: вправи на виправлення лексико-граматичних помилок; вправи на виправлення стилістичних
помилок; вправи на обговорення й коментування
допущених помилок; вправи на обговорення проблем і труднощів, що виникли в процесі перекладу;
вправи на оцінювання власного перекладу, перекладу, виконаного одногрупниками [2].
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Текстовий аналітико-інтерпретаційний етап
розпочинаємо, як зазначає Т. Пасічник, з виконання
мовленнєвих рецептивних аналітичних вправ на а)
читання й визначення комунікативно-прагматичних характеристик тексту (формування вмінь визначати дейктичні параметри тексту, встановлювати комунікативну інтенцію тексту, виділяти головну думку в повідомленні); б) читання й аналіз
лінгвостилістичних та структурно-семантичних характеристик тексту (формування вмінь визначати
функціонально-смисловий вид тексту, його стильові особливості, засоби забезпечення когезії та
когерентності, знаходити смислові блоки тексту);
в) читання й аналіз у тексті перекладацьких труднощів.
Окрім означених різновидів вправ, у контексті
формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською
мовою у сфері ділового листування необхідно застосувати мовленнєві рецептивні аналітичні вправи
на читання й аналіз комунікативних стратегій та
мовних засобів їх реалізації. Такі вправи доцільно
поєднувати з вправими на встановлення комунікативних інтенцій.
На текстовому аналітико-інтерпретаційному етапі використовуємо дві групи вправ.
1 група. Мовленнєві рецептивні аналітичні
вправи. Підгрупа 1.1. Вправи на читання й визначення комунікативно-прагматичних характеристик
тексту. Підгрупа 1.2. Вправи на читання й аналіз лінгвостилістичних та структурно-семантичних характеристик тексту.
2 група. Вправи на редагування (рецептивноаналітичні мовленнєві вправи). Підгрупа 2.1.
Вправи на встановлення відповідності комунікативно-прагматичним характеристикам тексту перекладу відносно тексту оригіналу (адекватності функціональної домінанти, комунікативних цілей, комунікативних стратегій, суб’єктивної модальності
тощо), на визначення локальних та глобальних
стратегій перекладу. Підгрупа 2.2. Вправи на встановлення відповідності лінгвостилістичних та жанрово-структурних характеристик тексту перекладу
до тексту оригіналу та ефективності використаних
локальних і глобальної стратегій під час перекладу.
На доперекладацькому етапі необхідно здійснити добір мовних явищ, мовних кліше, які становлять труднощі для перекладу. Для цього використовуємо вправи на пошук / отримання інформації, необхідної для перекладу, за допомогою додаткових
джерел; вправи на добір мовних явищ, які становлять труднощі для перекладу.
ІІІ етап – дотекстовий перекладацький. На
цьому етапі відбувається формування лексико-граматичних та лінгвосоціокультурних навичок перекладу ділових листів: перекладу окремих фраз, речень, груп речень, які властиві різним піджанрам ділових листів, що виражають комунікативні цілі,
суб’єктивну модальність текстів; формування навичок використання локальних стратегій.
У розробці вправ орієнтуємося на різновиди,
визначені Я. Фабричною. Дослідниця виділяє три
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групи вправ: 1) вправи для формування та вдосконалення лексичних навичок; 2) вправи для формування та вдосконалення граматичних навичок; 3)
вправи для вдосконалення навичок розуміння та
вживання засобів логічного зв’язку. Більшість
вправ є мовними й спрямовані на розвиток репродуктивного та аналітичного мислення, здатності переключати увагу, готовності долати труднощі, здатності й готовності до міжкультурного посередництва [10].
Однак у контексті формування стратегічної
компетентності в односторонньому письмовому
перекладі англійською мовою у сфері ділового листування, яку ми розглядаємо в комунікативно-прагматичному аспекті, вважаємо доцільним: а) формувати лексичні й граматичні навички інтегровано,
б) формувати лексичні і граматичні навички з проектуванням на комунікативно-прагматичні уміння.
Для формування лексичних та граматичних навичок нами розроблено некомунікативні репродуктивні одномовні та двомовні лексико-граматичні
вправи на навчання перекладу окремих фраз з застосуванням локальних стратегій перекладу з дотриманням: а) стилю мовлення; б) піджанрової приналежності тексту; в) суб’єктивної модальності висловлення; г) комунікативних стратегій; ґ)
комунікативних цілей; д) різних типів інформації;
е) лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів.
На дотекстовому перекладацькому етапі було
розроблено і впроваджено вправи на редагування,
суть яких полягає в редагуванні перекладів окремих речень та стратегій, які використано для їх перекладу. Вправи на редагування було організовано
в комунікативно-прагматичному аспекті формування стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою у
сфері ділового листування. Студенти одержують
завдання відредагувати переклад (а відтак і змінити
локальні стратегії перекладу) залежно від: а) стилю
мовлення; б) піджанрової приналежності; в)
суб’єктивної модальності висловлення; г) комунікативних стратегій; ґ) комунікативних цілей; д) різних типів інформації; е) редагування лінгвосоціокультурних особливостей ділових листів.
Нами було розроблено комплексні двомовні
лексико-стилістичні, граматико-стилістичні та лексико-прагматичні вправи на реагування (які передбачали редагування речень з урахуванням кількох
комунікативно-прагматичних характеристик) та
диференційованого характеру (які передбачали редагування речень з урахуванням однієї комунікативно-прагматичної характеристики).
ІV етап – текстовий перекладацький. Цей
етап охоплює навчання планування перекладу, навчання власне перекладу та навчання контролю й редагування. Формуємо уміння планувати глобальну
та локальні стратегії перекладу, мовні засоби доягнення адекватності; уміння реалізації стратегій перекладу; уміння контролю правильності використання стратегій перекладу, уміння редагувати змістові, стилістичні, прагматичні помилки, помилки,
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пов’язані з неправильним використанням стратегій
перекладу.
Під час текстового перекладацького етапу застосовуємо вправи для формування вмінь знаходити помилки в мовному оформленні тексту перекладу; для формування вмінь перевіряти адекватність виконаного перекладу; для формування вмінь
оцінювати адекватність виконаного перекладу; для
формування вмінь обґрунтовувати перекладацькі
рішення; для формування вмінь редагувати текст
перекладу (адаптувати текст відповідно до жанрово-стилістичних норм мови, виконувати прагматичну адаптацію тексту перекладу); для розвитку та
вдосконалення вмінь проектувати й створювати тексти різних типів на двох мовах; для розвитку та
вдосконалення лінгвосоціокультурних умінь професійно-орієнтованого перекладу [6; 10].
Підетап навчання власне перекладу передбачає процедуру перекладу цілісних текстів ділових
листів з дотриманням формальної та комунікативно-прагматичної адекватності та із застосуванням
локальних і глобальних перекладацьких стратегій,
що здійснюється після етапу планування. Це, зрештою, реалізація запланованого. Процес власне перекладу спрямований на удосконалення перекладацьких навичок та вмінь, комунікативних та лінгвосоціокультурних умінь. У процесі власне перекладу
студенти виявляють уміння визначити адекватність
використання прийомів перекладу; складання власного варіанту перекладу, а також регулювання
своїх перекладів [1].
Останнім підетапом є навчання контролю та
редагування, яке здійснюється після перекладу тексту. Це останній етап формування в майбутніх філологів стратегічної компетентності в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою у
сфері ділового листування, який передбачає процедуру звірки тексту перекладу з текстом оригіналу,
виявлення недоліків, які порушують комунікативно-прагматичні характеристики тексту перекладу,
внесення корективів у текст перекладу. Вправи на
редагування на цьому етапі відіграють головну
роль й інтегрують рецептивно-аналітичні та продуктивно-редагувальні дії.
Отже, ефективність формування в майбутніх
філологів стратегічної компетентність в односторонньому письмовому перекладі англійською мовою у сфері ділового листування визначається реалізацією спеціально розробленої методики навчання, яка передбачає: 1) організацію навчання у
чотири етапи: перший етап – доперекладацький,
другий етап – текстовий аналітико-інтерпретаційний, третій етап – дотекстовий перекладацький, четвертий етап – текстовий перекладацький, який
охоплює навчання планування перекладу, навчання
власне перекладу та навчання контролю й редагування текстів перекладу; 2) опанування студентами
на першому етапі знань з теорії перекладу, теорії
дискурсу й тексту; 3) використання спеціально розроблених комплексів вправ у межах другого, третього й четвертого етапів навчання; 4) використання вправ на редагування на текстовому аналітико-інтерпретаційному,
дотекстовому
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перекладацькому, текстовому перекладацькому
етапах.
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Анотація
У статті показана доцільність застосування поняття «економічна культура майбутнього вчителя» з
огляду на домінування компетентнісної парадигми в освіті. Представлено смисл та функції економічної
культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: культурно-аксеологічна, когнітивно-розвивального, ментально-репрезентативна, професійно-акмеологічна. На їх основі розроблено компонентну
структуру зазначеного феномену. Обґрунтовано доцільність розробки критеріїв та показників їх оцінювання, що є необхідним як для діагностування, так і для перевірки ефективності пропонованих технологій
формування. Критеріями обрано: інтелектуальний, самоорганізаційний, ціннісний та продуктивно-інноваційний. Представлено їх показники.
Abstract
The expediency of the concept of "future teacher’s economic culture" given the dominance of the competent
paradigm in education is shown in the article. The meaning and functions of the economic culture of future teachers
of the humanitarian specialties are presented: cultural-axiological, cognitive-developing, mentally-representative,
professional-acmeological. On their basis, the component structure of this phenomenon is developed. The expediency of developing of criteria and their evaluation indicators is substantiated, which is necessary both for
diagnosing and for testing the effectiveness of the proposed formation technologies. The following criteria are
selected: intellectual, self-organizational, value and productive-innovative. Their indicators are presented.
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Компетентнісна парадигма, що стала домінуючої в освітній галузі України, актуалізувала міжпредметні зв’язки та дослідження. Останнє стає основою запровадження інтегрованого навчання, організацію крос-культурних форм освоєння професії
вчителя, що надає їм можливість кваліфіковано застосовувати міжпредметні зв’язки у формуванні цілісної картини світу школярів. Зазначене зумовлює
поставитися до процесу підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей крізь призму засвоєння інтеграції дисциплін, котрі розглядають різні аспекти соціуму та його культурної еволюції.
Зокрема: соціоніку – концепції, що виникли на
стику соціології та психології і дає можливість майбутньому вчителю орієнтуватися на типи особистостей в соціумі, а також враховувати сучасні можливості отримання інформації через відповідні комунікативні засоби; культурологію, котра надає
можливість враховувати типи культури, культурні
цінності та працювати в умовах полікультурних регіонів; ментальність, що сприяє більш ґрунтовному
розумінню типів мислення та існуючих стереотипів
у поведінки, оцінках та поглядах представників різних прошарків суспільства; економіка, котра у сучасному світі стає фактором впливу на будь-яку галузь життєтворчості та діяльності людини. Зазначене пояснює важливість формування в майбутніх
учителів гуманітарних спеціальностей інтегральної
компетентності, якою передбачено здатність
розв’язувати складні завдання, що характеризуються комплексністю, спираючись на концептуальні методи різних освітніх наук; загальних компетентностей, у межах яких формується здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
(зокрема й соціокультурній сфері та життєвих реалів), здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема й інформаційнокомп’ютерні технології, уміння працювати в команді та навички міжособистісної взаємодії, ін.
Усе зазначене підсилює гуманістичну парадигму освіти як таку, де на перший плани виходить
особистість, її розвиток і саморозвиток, професійне
становлення та конкурентна здатність. Особистість
займає першу позицію в тріаді: людина-товар-надприбуток, що стає закономірністю сучасного світу.
Поступово ресурсний підхід до економічної галузі
втрачає свою ефективність, що зумовлено актуалізацією людського ресурсу в усіх сферах життєдіяльності суспільства [8, с. 84].
Економіка сьогодні є домінуючим контентом в
ЗМІ, ІКТ, професійній сфері діяльності та буття кожної особистості. Важливим аспектом, що відноситься до інновацій економічної галузі – додаткове
залучення гуманітарної сфери до економіки, людиноцентричних концепцій та врахування творчості
та винахідливості самої людини, її ініціативності та
креативності. Це надає не лише конкурентоспромо-

жності майбутнім фахівцям, але й забезпечує розвиток інновацій економічної галузі і суспільства в
цілому. Сформувати таку особистість без розширення її культури, здатності до творчості, без стимулювання її духовного потенціалу (О.Олексюк), її
художньо-ментального досвіду (О. Реброва) спрямованих на засвоєння цінностей культури, сьогодні
вже неможливо.
Учитель також стає особистістю, котра має
бути здатною працювати в умовах ринку та конкурувати з іншими, спираючись на свій людський ресурс та професійну майстерність. З огляду на це, розширюються вектори прояву педагогічної культури, до яких відноситься й економічний сегмент.
Усе зазначене спонукало введення у науковий тезаурус поняття «економічна культура вчителя». Цей
феномен досліджувався на Україні такими науковцями, як-от: О. Коваленко, Н.Пасичнік, Д.Розуменко та ін.
О. Коваленко визначає економічну культуру як
інтегроване і динамічне утворення, котре включає
систему економічних цінностей та економічне мислення, що впливають на ступінь творчості та ступінь реалізації особистості в професійній діяльності
[5, с. 139]. Д. Разуменко економічну культури вчителя інтерпретує як якісну характеристику рівня
його економічних, гуманітарних і педагогічних
знань, умінь та навичок, які сприяють реалізації здібностей, можливостей людини в економічній сфері
суспільства та є базисом економічного виховання
школярів, як органічне поєднання розвиненої економічної свідомості та практичної педагогічної діяльності [7]. Інші вчені пояснюють сутність економічної культури через її функціональність. Звертаємо увагу на дослідження А. Сисоєвої, котра
визначає основні функції економічної культури: як
інформаційну, світоглядну та виховну [10].
Наближеною до нашого погляду на економічну культуру вчителя є позиція Ю. Балашової [1].
Учена наголошує на тому, що економічна культура
в суспільстві виконує три основні функції: трансляційну, селекційну та інноваційну. «Трансляційна
функція, – пише вчена – забезпечує передачу з минулого в сьогодення, з сьогодення в майбутнє соціально-економічних цінностей, норм, потреб, мотивів економічної поведінки. Селекційна функція полягає у відборі з успадкованих економічних
цінностей і норм тих, які є необхідними для вирішення завдань наступних етапів розвитку суспільства. Інноваційна функція культури полягає у відновленні економічних цінностей і норм шляхом вироблення нових і запозичення з інших культур» [1, с.
9].
У нашому дослідженні економічна культура
розглядається в контексті професійної підготовки
майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей.
Це поняття трактується як інтегроване суспільно-
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особистісне професійне утворення, що характеризується мірою усвідомлення та практичного застосування особистістю культурно-гуманітарного потенціалу економічних знань у культурноціннісному, інтелектуально-розвивальному, етноментальному, життєзберігальному аспектах і
стає чинником її конкурентної переваги у сучасному освітньому середовищі. Ці переваги детерміновані ектраполяцією особистісного економічного
контенту (економічної грамотності, свідомості, мислення, культурно-змістових конструктів тощо) у
професійну сферу, що забезпечує її ефективність.
Зазначене пояснюється тим, що економічний контент потенційно спрямований на оптимізацію, самоорганізацію та ефективність. Саме це дає «прибуток», котрий не завжди має бути одразу фінансовий, матеріальний. Він є прибутком на подальшу
перспективу і може бути прибутком духовного, нематеріального характеру.
Відповідно до культурно-гуманітарного потенціалу економічних знань, ми виокремлюємо і функції економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: культурно-аксеологічна,
когнітивно-розвивального,
ментальнорепрезентативна, професійно-акмеологічна.
Як показано у наших попередніх публікаціях,
економічна культура майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей складається з когнітивно-операційного, діяльнісно-адаптаційного, ментальноціннісного, мотиваційно-творчого компонентів [9,
141-142]. Але для успішного формування такого
новоутворення як економічна культура, необхідно
визначити критерії та показники її оцінювання. Через критеріальний апарат здійснюється не лише діагностика рівня сформованості, а й ефективність
методики формування економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. Критерій, як характеристичний признак, на основі
якого здійснюється оцінка, має відповідати визначеним компонентам та їх елементам. Така логіка є
слушною для дослідження, якщо за стратегією передбачається оцінювати кожний компонент та його
елементи, а також здійснювати моніторинг якості
під впливом запропонованих методичних засобів.
Перший критерій − інтелектуальний, його введено для оцінювання когнітивно-операційного компоненту. Операції мислення, інтелектуальні процеси мають оперувати якімось атрибутами, що містять інформацію. Переробка інформації може бути
більш гнучкою, або, навпаки, повільною та помилковою. Може орієнтуватися на пошук контексту,
смислових кліше, а може й ні: бачити все однолінійно, стереотипно. Інтелект, у науковому смислі
слова, розуміється як здібність до процесу пізнання. Пізнавати можна більш активно та ефективно та менш активно та неефективно. Отже, здібність до пізнання має вимірювальний характер. Про
це свідчать і якості інтелекту в концепції М.Холодної: багатомірність, нелінійна динаміка, самоорганізація, суб'єктність, контекстуальність, унікальність, гетерогенність, мобільність [11]. Н. Моісєєв
зв’язував з процесами пізнання та виявлення і розвинення інтелекту поняття «ринку» [6]. Йдеться не
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про економічний феномен ринку, котрий проникає
і життєву сферу, а «ринок», що руйнує старі системи, надаючи можливість появлятися новим. Інтелект підпорядковуючись законам «ринку живих систем» буде прагнути досягти мети, буте проявляти
цікавість, гнучкість ума в судженнях, оцінюванні,
він характеризує здатність критичного ставлення,
та вибракування не важливих, зайвих явищ, систем
тощо. Водночас він характеризує тяжіння до виявлення зв’язків, що розширяє систему та веде к інтеграції знань та цілісних уявлень щодо картини
світу. Інтелект є результатом соціалізації особистості та набуття нею різноманітних форм і видів
досвіду.
Отже, з огляду на зазначене та на розроблені
елементи когнітивно-операційного компоненту
економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей [9], було обрано такі показники:
 ступінь сформованості знань економічної
проблематики домінуючої фахової дисципліни в її
культурно-гуманістичній проекції;
 орієнтація в міждисциплінарних зв’язках
змістової культурно-економічної проекції;
 гнучкість, операційність та ефективність
застосування набутих знань.
Другий критерій – самоорганізаційний; він
оцінював такі професійні якості, котрі кореспондуються з економічним контентом, водночас реалізуються в практичних діях щодо професійного становлення та набуття професійних компетентностей
[8]. Самоорганізація особистості у науковій літературі співвідноситься з синергією. Слушним вважаємо ідеї О.Богданова щодо організаційної науки –
тектології [3]. Він застосовував поняття «організаційна зброя», до складу якої включав: слово, ідею,
норму. Якщо слово організує співпрацю людей, поясненням їх дій, то ідея – є схемою, відповідно якої
дії обираються та реалізуються, натомість норма не
дає порушити цінності, етику, право та мораль.
Така концепція відповідає кваліфікаційним вимогам щодо педагогічної діяльності вчителя. Дотримуючись цього ми обрали в якості показників зазначеного критерію наступні:
 наявність акмеологічних умінь щодо економізації освітнього та життєвого простору;
 міра професійної умотивованості на досягнення поставленої мети як чиннику результативності та успішності;
 ступень єдності інтерверсивності та самоконтролю в організації самостійної освітньої діяльності.
Третій критерій – ціннісний. Відомо, що у життєвому просторі взагалі та вітальному досвіді особистості (А.Белкін), зокрема, цінності відіграють
регулятивну роль. Вони спонукають на стратегію у
виборі професії, способу життя та ін. На цінності
вказували Г.Ріккерт, М.Рокіч, Г.Олпорт, Д.Леонтьєв, М.Каган та ін. Цінності розглядаються як продукти та атрибути культури, які умотивовують,
спонукають особистість залучатися до її надбань.
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Як правило, цінності та їх регулятивна функція мають і свій економічний ракурс, оскільки на цінності
треба витрачати свій матеріальний прибуток. Отже,
вибір цінностей, їх кристалізація має відповідати
економічним можливостям людини та загальнолюдським цінностям як найвагомішим у соціокультурному просторі. Це спонукало виокремлення ціннісного критерію для оцінки сформованості ментально-ціннісного компоненту. Показниками цього
критерію були:
 усвідомлення цінностей культури та їх економічної зумовленості;
 ступінь адекватності ціннісних смислів
економічного контенту у професії та їх рефлексія;
 міра орієнтації в ментально-ціннісних аспектах економічної культури суспільства, різних
культуро-просторових діапазонів та їх педагогічного потенціалу.
Четвертий критерій – продуктивно-інноваційний. Відомо, що конкурентні переваги має той,
хто не тільки відповідає сучасним вимогам щодо
професійних компетентностей, а й дещо їх випереджає. Тому останнім часом в педагогіці вважається
актуальним інноваційний підхід та технології, котрі
стимулюють та оптимізують процес професійного
становлення та самостійності особистості майбутнього фахівця. Серед таких учені визначають акмеологічні технології (А.Деркач, А.Майборода,
О.Селезньова, Л.Рибалко). Зазначені технології відносяться до інновацій в організації освітнього процесу та набуття професійних компетентностей.
Отже, продуктивно-інноваційний критерій оцінював здатність та мобільність майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей застосовувати сучасні
техніки для саморозвитку та для перспективи подальшої професійної діяльності. Оскільки сучасна
економічна галузь, зокрема в системі управління,
застосовує такі технології, деякі з них безпосередньо запозичені саме з економічних практик та менеджменту (партесипативні, етхократичні, ін.). Але
до їх змістової складової віднесено зв’язки економічного контенту із змістовою лінією кожної окремої спеціальності майбутніх учителів-гуманітаріїв.
Показниками цього критерію були:
 наявність установки на економічне самозабезпечення у його прямому та опосередкованому
смислі;
 ступінь екстраполяції надбань економічної
культури у професійну компетентність;
 винахідливість у прийнятті рішень під час
проблемних освітніх ситуацій із застосуванням сучасних педагогічних технологій.
Таким чином, розроблений критеріальний апарат повною мірою відповідає визначеним компонентам економічної культури майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. У дослідженні його застосування доповнювалося, окрім традиційних
методів (анкетування, педагогічне спостереження,
тестування: мотивація фахового росту, ціннісних
орієнтацій та ін.), інноваційними методами. Серед
останніх: опитувальник Н.Рейнвальда, та спеціально розроблені завдання на міжпредметні зв’язки
(кейси, коучинг тощо). Ці методики носять констатувальний і формувальний ефект, оскільки їх перше
застосування може показати й первинні результати.
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Рівні, котрі було отримано, ми номінували таким
чином: вищій рівень − інтегрально-орієнтований,
оскільки показує широкий кругозір, бачення зв’язків між дисциплінами різних галузей, їх практичне
втілення, високу самоорганізацію, мотивацію до
якісності педагогічних умінь тощо, що показує
осмислену налаштованість на отримання професійного надприбутку (нематеріального); середній −
вибірково-рефлексивний, оскільки показує наявність окреслених у вищому рівні якостей лише відповідно до кола усвідомлених мотивацій та цікавої
інформації, самоорганізація та прагнення саморозвитку не носять стійкий характер, але якісно виявляються відповідно до особистісних інтересів та
потреб; низький − ситуативно-актуалізований, котрий характеризував відповідні вищому рівню якості економічної культури, але вони проявлялися ситуативно, мали відповідні нормовані ознаки, проте
не були достатньо продуктивними, що свідчить про
наявність латентних, прихованих, але не цілеспрямованих і невідрефлексованих інтенцій щодо професійного саморозвитку та оптимізації професійного становлення.
Запроваджений критеріальний апарат та обрані методи підтвердили свою ефективність в процесі експериментального дослідження.
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Abstract
The future trade of students of medical high schools demands a high level of preparation and is connected to
the high responsibility that demands a sufficient level physiological adaptation. Features of such adaptation are
individual, depend on a functional condition of the student and are determined by physiological indicators of balance of vegetative nervous system.
Keywords: Physiological indicators, normotonic, sympathotonic, vagotonic, a functional condition.
The complexity of the medical profession
increases from year to year, which, in turn, raises the
increased requirements for adaptation opportunities of
future physicians. An intense psychoemotional load,
which is associated with the learning of the material,
helps to reduce the level of adaptive capabilities of the
young organism, disability, psychological resistance to
stress situations and the destruction of stereotypes. The
above can lead to deterioration of health, negatively
affect the effectiveness of learning and gaining
professional skills [1,2]. The future profession of
students of medical universities requires a high level of
training and is associated with responsibility for the life
and health of patients. Therefore, the considerable
physical and intellectual load of students from the first
days of study (changing the usual way of life and social
environment, aggravation of interpersonal relationships
outside the family, etc.) require a high level of psychophysiological adaptation to new conditions. The
combination of all the above-mentioned factors allows
the student-physician to be attributed to a group of
people with a pronounced risk of progression of
functional deviations and chronic diseases. It is the
level of activity of the nervous system, in which
behavioral reactions are realized, determines the
functional state (FS) of a person [3,4,5].
FS in various working situations is called a
functional working condition (FRS). "Stable" Fed is
characterized by the highest for the given individual,
the efficiency and reliability of work, when the human
body tries to act optimally, maximizing its capabilities.
Influence on the FS can be carried out in two ways. On
the one hand, there are a number of individual factors
that influence the effectiveness of its functioning. On
the other hand, the person himself can activate his FS.
The level of the FRS of a person consists of several
periods: perestroika, adaptation and fatigue. Indicators

of the dynamics of the FRS reflect the dynamics of its
performance, and the FS itself depends on the level of
activity of the nervous system. Emotional tension is
manifested in changes in the regulation of the activity
of internal organs, which is carried out by the
sympathetic and parasympathetic nervous systems.
Sympathetics and parasympatotonics differ in the level
of emotional arousal and reactivity. High CNS
reactivity can lead to inadequate reactions of the
individual to the usual psycho-emotional load [1,2,7].
For example, the activities of surgeons (surgeons,
obstetricians, gynecologists, anesthetists, etc.) are
associated with a high degree of responsibility, the need
to risk the health and life of others, the immediate
adoption of immediate decisions, caused by a shortage
of time. The specifics of the work of a doctor requires
him physical strength, high individual skills, load on
the sensory system, musculoskeletal system and, most
of all, the stress on the psycho-emotional sphere.
Individual responses to the psycho-emotional load may
be related to the state of the autonomic nervous system,
which determines the functional state of the student and
predicts the possibility of effective learning, motivation
for learning, and response to emotional stress [3,8,9].
The purpose of our work is to investigate the level
of functional state of a medical student depending on
the activity of the autonomic nervous system. As a
physiological indicator of the functional state
assessment, we selected a study of vegetative indices.
The hypothesis of the study was that there is a certain
correlation between the autonomic balance of the
organism, the vegetative reactions to stress and the
functional state. From the proposed goal follows the
following tasks: 1) the determination of the vegetative
balance of the organism during the normal educational
process and during the period of modules; 2)
determining the functional state of students by
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indicators: state of health, activity, mood during the
normal educational process and during the period of
modules; 3) clarification of the connections between
the vegetative balance and the functional state of
students.
Method: The research was conducted on 98
students of the Bukovinian State Medical University of
the second year (30 men and 68 women 19-21 years).
Physiological indicators of the autonomic balance of
the nervous system were determined in the first month
of the academic year and during the modular control.
They determined the following physiological
parameters of the cardiopulmonary system: arterial
pressure (ATC - systolic blood pressure, ATD diastolic blood pressure), pulse rate (P) and respiratory
rate (D), calculated the vegetative index of Kerdo
(VIC). The formula used for its deduction was: VIK =
(1-ATD / P) * 100. Another indicator used to assess the
vegetative balance was the minute volume of blood
(HOC), which was calculated using the formula HOC
= [AST-ADT / arterial pressure] * 100 * P. And finally,
the coefficient of Hillerbrandt (KH) was calculated
according to the formula KH = R / D. The
questionnaire, which included 30 questions and
indicators of state of health, activity and mood, allowed
to objectively and fully characterize the functional state
of students during the ordinary educational process and
on the eve of modular controls. Statistical data
processing was carried out by the computer program
"STATGRAPHICS Plus for Windows". In order to
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assess the links between the features, the Spearman
rank correlation coefficient was used, and the reliability
of changes in psychological indices and physiological
indices in stress for equalization with the norm was
determined using the T-criterion of Wilcoxon [1,10].
Results and discussion. The conducted researches have established features of reaction to emotional stress of students with different type of vegetative nervous system. Thus, we found out that among the
studied 75% are students with autonomic balance of the
nervous system (normmonotypes), 17% - students with
predominance of the sympathetic nervous system (sympathotonics) and 7% - students with a predominance of
the parasympathetic nervous system (parasympatotonics). Conducting modular control resulted in significant
changes in the parameters of the autonomic nervous
system (VIC, HOC, HF). The intensification of the activity of the sympathetic department of the autonomic
nervous system was noted in sympathologists, so the IR
increased by 2.7 times, and the CVC by 1.5 times, the
HR by 1.5 times. In normotonics and parasympatonics,
the indices studied during modular control were not significantly different from those in normal education, although the module caused a significant increase in the
frequency of heart rate and blood pressure consistent
with those obtained by other authors [1,7,15,20] . Studies by other authors found that vegetative responses to
stress are due to the enhancement of the sympathetic
nervous system and the weakening of the parasympathetic.

Table
Physiological indicators of the state of the autonomic nervous system (*) during the normal educational
process ("norm") and emotional stress ("modules").
Indicators of the
state of the NHS
ІК

Normonton
normal

stress

Sympathetic
normal

stress

Parasympathetic
normal

stress

4.2±1.2
3235,54 ±
12,1
3,9±0,2

7.1 ± 1.4
16.1 ± 1.1
47,1±1.3
-6,5 ± 1.3
-24 ± 1.1
4235,42 ±
5432,12 ±
MVB
6243±14,4
1378 ± 9,1
1620 ± 8,3
10,3
12,5
КH
4,7±0,4
5,8± 0,2
7,9±0,4
1,78 ± 0,03
2,11 ±0,02
р<0.001
р< 0.001
р < 0.001
(*)VIK - vegetative index of Kerdo; MVB-minute volume of blood, KH-Hilderbrand's coefficient. r is the
level of reliability of the results of equating to the norm.
Indicators of the state of the autonomic nervous
system during the normal educational process and
during the period of modular control correlated with the
indicators of the functional state. In normotonics,
emotional stress caused minor changes in the
assessment of the functional state: the indicators of
well-being (from 5.8 to 5.4), activity (from 5.7 to 5.0)
and mood (from 5.9 to 5.1) remained in within the
limits of the norm. In students with a predominance of
the sympathetic department of the nervous system,
there was a decrease in mood (6.2 to 4.0), and indicators
of well-being (from 5.8 to 5.9) and activity (from 6.1 to
6.1) remained at the level functional state with the usual
educational process and, even in some cases, exceeded
them. Factor analysis found that "well-being" is the
most sensitive to the effects of fatigue, and activity

indicators reflect the level of tension, while mood is a
factor of emotional stress. The growth of the activity of
the sympathetic nervous system during modular control
occurs in sympathetic and causes the increase in tension
and deterioration of the emotional background. The
autonomic
dysfunction,
which
deepens
in
sympathologists, is a physiological "pay" for learning.
In the parasympatonetics of the assessment of the
functional state during the normal educational process,
the indicators, such as health (4.8), mood (4.7), activity
(4.6), were lower than the norm. Modular control was
the reason for a further decrease in the studied
indicators, especially the student's mood attitude
dropped to 2.0 (at a rate of 5.1). The growth of the
activity of the sympathetic system during the period of
modular control in sympathotonics occurs to a greater
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extent than in normotonics and parasympatotinics.
Some researchers note the negative relationship
between the level of activation of the sympathetic
nervous system and the success of the students, while
others indicate that the high level of tension positively
affects the success. The obtained indicators indicate
that sympathologists show a high level of tension and
deterioration of emotional background, which can
cause decompensation and emotional breakdown
during functional fatigue. Changes in the parameters of
the functional state of parasympontics can be attributed
to a group of people with a pronounced risk of
progression of functional deviations and chronic
diseases.
The established peculiarities of students' reactions
with the predominance of departments of the
autonomic nervous system can predict behavioral
responses and provide an opportunity to predict the
level of reactivity of the nervous system in stressful
situations while performing professional duties in the
future.
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Abstract
The article it is devoted to problems of adaptation of foreign students of medical universities which arrive on
training to Ukraine. For optimum adaptation of students in new to them environment, a number of recommendations on the organization of scientific process, leisure is given, advice on creation the methodical recommendations
and literatures are formulated.
Keywords: problems of adaptation, foreign students, the scientific process, pedagogical adaptation.
Introduction. Mobility is an important qualitative
feature of the European space, it involves the mobility
of people between higher education institutions and
between states. It is mobility and the possibility of
obtaining a European degree diploma attracts foreign
students in higher educational institutions of Ukraine.
And knowledge of a foreign language facilitates the
path to integration into the European world community.
But the attractiveness of a specific university for
students includes - the quality and cost of education, the
cost of living, the availability of domestic services,
respect for European and world values, the lack of
interethnic and religious conflicts, compliance with
European educational standards, etc. [1,2]. Creation of
the appropriate conditions requires highly professional

staffing, proper material and technical and scientific
and methodological basis that will enable the training
of a highly skilled professional and the opportunity to
achieve a high ranking of universities in a single
European space. The opportunity to integrate into the
world intellectual community and the relative
cheapness of studying in higher educational institutions
of Ukraine attracts foreign students, whose number has
increased significantly in recent years [3,4].
Analysis of recent research. Studying foreign
students in a higher medical institution requires
adaptation of the educational process and the solution
of a number of issues that arise when teaching Englishspeaking students. The problems faced by teachers
when working with foreign students include the
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following: • lack of knowledge of Ukrainian or Russian
languages. As a rule, only until the end of the third year,
students acquire a significant vocabulary, begin to
actively use their knowledge, communicate with the
teacher. • poor preparation in profile and special
disciplines (biology, physics, chemistry, etc.).
Therefore, the lack of the necessary knowledge makes
it difficult for foreign students to use conventional
textbooks and manuals and reference books that are
used in medical universities of Ukraine.
• There is a significant difference between the
forms and methods of teaching in the Ukrainian
university and the corresponding elements of study at
the higher school of the student's homeland. • lack of
independent work skills. Part of students can not write
lectures, work with sources of information, analyze
information of large volumes. They do not, and
sometimes, do not want to use the University Library
Foundation [1,2,5].
Practical and laboratory work causes considerable
difficulties, as students are not accustomed to, and
sometimes, unable to use the necessary materials.
Problems of adaptation, most researchers give the
following classification: socio-cultural adaptation;
socio-psychological
adaptation;
pedagogical
adaptation.
Socio-cultural adaptation is understood as the
active process of interaction of a representative of
another culture and living environment, the process of
acquiring the necessary skills and knowledge for life,
student mastering of the basic norms and examples of
new environmental reality, the so-called phenomenon
of "entering into culture" [2,3].
Under
socio-psychological
adaptation
is
understood the introduction of a foreign student in the
system of interpersonal relationships, the establishment
of relationships in the group, the formation of personal
behavior in it.
The pedagogical aspect of adaptation is connected,
first of all, with the assimilation of norms and rules of
the professional environment, adaptation to the nature,
content and conditions of the organization of the educational process, the formation of students' skills of independent academic and scientific work [1,2].
By analyzing and exploring the issues of adaptation of foreign citizens to the conditions of education in
Ukraine, one can form the principles and directions of
action on the part of the higher educational institution
in order to facilitate the successful conduct of such a
process.
Presenting main material. Among foreign students, the complexity of the diversity of student contingents varies according to age, level of training and motivation to study. This complicates the educational and
adaptive work with students.
In studying the problem of adaptation, it is necessary to share the teaching of disciplines in multinational
groups, where two or more cultures contact. Of course,
students feel comfortable in a group of compatriots.
Such moments as the same type of behavior, world perception regulate the behavior of students in a group,
support discipline help to establish and streamline the
educational process. At the same time, the successful
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adaptation of a foreign student to a new socio-cultural
life is due to active communication with Ukrainianspeaking students.
Positive influence on adaptation is carried out by
the business and emotional integration of the student
into the team, intense social life in the student environment, and active participation in general university activities - such as the preparation of compatible holidays,
scientific conferences, sports competitions, musical
festivals. Such events should be covered in the mass
media: on television, in newspapers, attracting public
attention and facilitating the international process of
adaptation to the Ukrainian socio-cultural environment.
The problem of expanding friendly relations between
students should become a task for curators of foreign
groups.
In Bukovina State Medical University, for the successful adaptation of students, anniversaries of India,
Nigeria are celebrated annually. Foreign students present a festive program, which includes numbers with
national dances and songs. Every year, students from
India receive cricket competitions that are sponsored by
the university administration. In sports competitions,
foreign students take an active part and win prize
places. Active position is occupied by foreign students
and in the scientific life of the university. An indicator
of such activity is the growing percentage of foreigners
among the speakers of scientific conferences: the Bukovinian International Scientific Congress, the International Scientific and Practical Conference of Students
and Young Scientists.
A positive role was played by the creation of the
English speaking club on the basis of the Department
of Foreign Languages, and at the meetings of this club
Ukrainian and foreign students talk about the peculiarities of the socio-cultural environment of different
countries.
Celebration with the participation of foreign students is highlighted in the press and on television,
which promotes the tolerant attitude of Ukrainian society towards foreigners who are studying in Chernivtsi.
It is important to take into account factors influencing the educational system: geographical, economic, national, historical, cultural and religious, that
are special for each people. Of course, to take into account all the elements requires the appropriate training
of the teacher, his self-education, relevant knowledge.
So every ethnic group has its own methods and approaches in the pedagogical process, which must be
taken into account in the process of teaching foreign
students. For teachers who work with foreign students
it is expedient to hold not only courses of pedagogical
skills, but also taking into account ethnopedagogical
concepts, technologies and techniques.
In order to solve the problems of preparing for
practical classes in the Bukovyna State Medical University, the Moodle distance learning environment
functions. Students have constant access to teaching
materials, test tasks, video materials.For the purpose of
successful preparation for license examinations, consultations on subjects which are included in the list of
test tasks, computer classes are functioning, which al-
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lows students to test quickly and qualitatively. The library of the university is updated annually with English
textbooks. Chairs of the Medical University conduct
active publishing and English-language textbooks. The
departments of the university are equipped with methodical materials for the successful preparation of foreigners.
Starting at university, foreign students face many
challenges. Many of them who do not fluent in the language of teaching, can not reject the unimportant information and summarize the content of the basic concepts. For this, the foreigner must have a high level of
language proficiency. In addition, in the lectures of
general scientific disciplines, the rapid pace of teaching
the lecturer does not allow to interpret the proper language. As a result, during extracurricular time, they are
forced to independently work out the incomprehensible
material of the specialty on study aids.
In order to improve the situation in the contingent
of foreign-language students, it is necessary to develop
and issue a series of methodological manuals aimed at
studying the basic concepts of discipline. In fact, these
are language-based textbooks with adapted texts that
are necessary for understanding and studying the discipline. Significant elements will help to significantly improve the material mastering. Independent work, which
takes many hours in the curricula of medical universities, should define specific goals and clear questions on
topics and sections.
The process of mastering the material greatly simplifies the availability of students photocopies of lectures. The presence of lecture materials allows us to
prepare for the lecture, repeat new words, terms, lexical
revolutions, which increases the efficiency of theoretical knowledge, simplifies understanding of discipline.
Assistance and support for foreign students before
teaching a new topic or section is what you need to
strive for when organizing a learning process. This approach is an objective and modern requirement for effective lecture courses.
A number of researchers consider the pedagogical
aspect to be central to all areas of work [3, 4], since it
provides confidence to the student and simplifies other
aspects of adaptation. The successes in the study motivate the solution of other issues and problems of the
social and cultural plan, as they reinforce the main goal
of the human being in Ukraine.
Academic success, public and academic activity
are perceived as factors of student success. On the other
hand, indifference, failure, lack of interest in the educational process, social life allows us to talk about the difficulties of the adaptation period.
At practical lessons on the history of Ukraine, the
history of Ukrainian culture at the Bukovyna State
Medical University students are introduced to the peculiarities and traditions of Ukrainian culture and society,
which forms respect and tolerance. Teachers of the
Ukrainian language section, as foreign-language manuals, which include topics that have practical applications, namely, communication in hospitals, shops, and
stations, which greatly facilitates integration into
Ukrainian society.
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From the above we can conclude that it is necessary to create a number of adaptogenic conditions of a
wide spectrum of action for optimization of adaptation
of foreign students to the educational process in the
higher medical school of Ukraine. Adaptation should
be considered as a comprehensive pedagogical program, the success of which is determined by many parameters and criteria that improve the quality of teaching foreign students and achieve the best academic results with the least negative consequences.
Conclusions To include students in the educational process, curators and teachers of foreign groups
should take into account: religious, social and other affiliations of students; to raise and discuss issues on topics that are interesting to this audience of students; to
interest and form the cognitive need of a foreign student.
For successful adaptation, one must take into account the individual-typological properties of students,
which are largely determined by the peculiarities of
their culture, religion and depend on the successful social adaptation of foreign students in the country they
are studying. Adaptation should be considered as a
comprehensive program, the success of which is determined by many parameters and criteria that significantly improve the quality of training of foreign students and allows them to obtain appropriate professional qualifications.
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Abstract
The article is devoted to the description of the features that are peculiar for British “author's fairy-tales”. The
analysis was conducted on the material of the fairy-tales “The Devoted Friend”, “The Happy Prince”, “The Star
Child” written by O. Wilde.
The subject is considered from the point of view of its traditional plot structure, the conflict of the fiction
work. The features common for folktales and author's fairy-tales are also studied.
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We all remember fairy tales that adults read to us
once. When we were listening to them, we imagined
unique stories which taught us the difference between the good and the evil. In childhood everyone
wanted to be like one of those brave characters.
Tales always attracted people with their miracles
and magic objects, multi-faced characters. But, like any
literary work, fairy tales require studying, searching for
the features necessary for creating the atmosphere of
magic, which is so attractive to listeners. Fairy tales
have been studied for a very long time, but the science
of fairy tales has come to a standstill because there is
not enough theoretical material about this issue.
The source or the author usually serves as the bases for fairy tales classification. It is known that fairy
tales can be created not only by people (so-called
folktales), but also by a writer. These tales are called
“author's fairy-tales” or “literary tales”. Sometimes a
literary tale can imitate folktale, in other cases the author creates a didactic work based on non-folklore stories, which is modeled on to the folklore tale.
It is usually considered that the tale came from a
myth [3, 145]. Most of the researchers do not doubt this
point. The mythological origin of the images in the
fairy tale is quite obvious: “Marriage with a miraculous
totem creature that can put a human face on, a wonderful wife gives her chosen one luck in hunting, honey, a
rich harvest, etc., but leaves him when he violatеs of
any prohibition “ [4, 441].
Russian scientist and folklorist, V.F. Miller offered the classification of fairy tales based on the elements of the plot: household stories, tales about animals
and fairy tales with miraculous content, or magic [6,
386]. Folk life and daily routine are reflected in household stories. The daily life is shown without any magic.
In animalistic fairy tales the main characters are animals, birds, fish, which interact with each other. The
main feature of these tales is anthropomorphic characters. Moreover, each animal often represents a certain
feature: the fox is cunning, the bear is strength, the wolf
is simplicity, and so on.
We will pay a special attention to the magic fairy
tale. A magic fairy tale has a complex composition - it
structurally consists of two or three levels:
1. Preliminary – some giver directs the protagonist’s knowledge of the rules and procedures;

2. Main – some action or deed that results in the
destruction of primary trouble or lack of something;
3. Additional – the protagonist should prove that it
he is the person who won the battle or the prize (as a
result the antagonists are punished and the evil falls) [5,
444].
There are always protagonists and antagonists in
magic fairy tales, and the good always overcomes the
evil. The main feature for such tales is fiction - the described world is different from the real one. It erases the
boundary of time and space. Fantastic reality does not
have an exact localization. The setting is always a located in some timeless place. The distance in such stories measures by time intervals, for example, three days
later, and they have such expressions as: once upon a
time, in a far away land and etc. The time is measured
by the words such as "many" and "little." But more important that, "the narrator is not interested in either time
or place of action, he is interested in the action itself"
[2, 12].
The source of the British tale is the Celtic folklore
and mythological tradition. From the Celtic myth
"grow up" the plot, and images, and the fantastic atmosphere of British fairy tales. There are necessarily some
characters presenting “another world” such as giants,
elves etc. Meanwhile, the protagonist is mostly a person
having no magic or superficial power. Most characters
are presented with the help of a portrait description that
makes it possible to stress some individual characteristic features. Their names are composed of two or three
elements. The usual setting is a forest, a lake, a palace
or a castle.
Unlike usual magic fairy tales, British tales are rather simple in their structure. The main feature of the
British fairy tale structure is its ironic coloring and
close connection with the moral side of the work. In
complex with everything magical, it is based on a conflict reflecting social contradictions, social protest [1,
384]. The point can be approved by the tales of O.
Wilde «The Devoted Friend», «The Happy Prince»,
«The Star Child».
Each of these tales has a complicated compositional structure. For example, in the «The Devoted
Friend» the fairy tale is presented as a story in a story,
in the «The Happy Prince» there are several storylines
and an epilogue, in «The Star Child» the tale consists
of three semantic parts, where the narrative is mediated.
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Spatio-temporal uncertainty is represented by the
change of topos, which makes it possible to create the
dynamics of the development of actions. The most
common is the water space («The Devoted Friend»,
«The Happy Prince»), the forest («The Star Child»,
«The Devoted Friend») and the road. The time category
in all fairy tales is represented by the change of seasons
and only in the fairy tale «The Star Child» we can notice the features of folktale - the distance transfers by
the time intervals: three years, three days.
The protagonists of fairy tales are usually peasant
people, where they are opposed to an antagonist in an
image of some rich man. («The Devoted Friend», «The
Star Child»). However, in the «The Happy Prince» the
main character is a living statue. Despite this, in all
fairy tales, protagonists do not possess magical powers,
but they have magical helpers: animate objects (Swallow, Hare) and inanimate artifacts (precious stones,
gold bars). There are supernatural powers in all fairy
tales except "The Devoted friend". The names of the
characters are generic mo- and binominal («The Happy
Prince», «The Star Child»). The exception is the «The
Devoted Friend», in which, the characters have personal names besides mo- and binominal names. It
worth noting, that the portrait description of the character also emphasizes his individuality.
These tales have moral and ethical elements: morality («The Devoted Friend») and moralizing, based on
the Biblical principles («The Happy Prince», «The Star
Child»).
Thus, the British author's tale inherited folklore
images, humor, extraordinary adventures and magical
events from the folk tale. The works of O. Wilde have
pride of place in the fairy-tale heritage of Great Britain.
Despite the fact that he wasn't a children's writer, his
tales were born from fascinating stories, interesting
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games and communication with children. We can trace
the theme of beauty through all of O. Wilde's works.
The goal of all Wilde's fairy tales is not just to show
beauty, but to teach with beauty, to influence the reader's
soul.
His fairy tales are written in such a simple language that
the reader manages to touch the British culture, its heritage. It isn't a coincidence that, on the one hand, there
are typical features of the British fairy tale in the
Wilde's fairy-tale work, and on the other hand, his fairy
tales have tendency to transform its characters, that creates compositionally complex pieces of art. They have
an ironic coloring and a close link with the moral side
of the work. All this is demonstrated the creative originality of the writer's talent.
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Анотація
Стаття присвячена особливостям побудови ономасіологічної структури фразеологічних одиниць з
компонентом на позначення звучання. Аналізуюєтся проблема вербалізації понять на підставі уявлення
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Проблема теорії номінації перебуває в центрі
уваги багатьох науковців, адже номінативний процес розглядається в сучасних лінгвістичних дослідженнях у різних аспектах: з одного боку, як
відображення особливих інтенцій мовця, його прагматичної спрямованості, ситуативної залежності, з
семіотичної точки зору номінативний акт ‒ це
складний процес встановлення звʼязку між тілом
знака та тим, що знаходиться поза ним. Спираючись на концепцію звʼязку думки та слова, ідею образної природи мислення, розроблених О. О. Потебнею у роботі “Думка та мова”, лінгвісти і психологи
висувають
психофізіологічну
модель
породження мовлення, аналізують механізм
номінації як процес перетворення індивідуальних
образів через конвенційно-спільні поняття, що формуються у процесі різних типів діяльності носіїв
мови, на слово як мовний знак (Д. Н. Узнадзе,Т. В.
Ахутіна, М. І. Жинкін, Л. С. Виготський, О.М.
Леонтьєв).
В сучасних дослідженнях здійснених в ономасіологічному напрямі яскраво помітна тенденція
відображати когнітивні, пізнавальні моменти в
номінативній діяльності з врахуванням психоментальної основи вибору тієї чи іншої зовнішньої
форми. Ще донедавна усталена традиція аналізу
мови в нерозривному звʼязку з мисленням доповнюється сьогодні використанням психонетичного
принципу у формуванні ономасіологічних структур
найменувань, які розглядаються лінгвістами як показники результату вербалізації понять на підставі
уявлення про їх поєднання у свідомості мовців. Як
доводить у своїх наукових дослідженнях К. Г. Юнг
, мислення взаємодіє разом із рівноцінними йому
психологічними функціями ‒ відчуттями, почуттями, інтуїцією[34] та формує концептуально-технологічний комплекс [4, c.12], тому враховувати в
ономасіологічному аналізі лише мислення як одну
із психічних функцій було б невиправдано.
Приміром, О. Г. Бахтіяров ‒ автор концепції психонетики та технік активації свідомості, вважає, що
існує новий тип організованого знання, яке уможливлює створення більш вагоміших засобів
пізнання, ніж ті, що будуються лише на основі однієї із психічних функцій свідомості [4, c.12]. Проте
необхідно зауважити, що суть принципу психонетичності в дослідженні мови полягає не в заміні мислення як обʼєкта лінгвістичного утворення, а у
врахуванні в номінативних процесах витісненої і
навіть затемненої мисленням сфери свідомості ‒
колективного позасвідомого. Колективне позасвідоме позначає успадковану та незмінну сукупність психічних процесів, які зумовлені родовою
памʼяттю людини [ 35, с.15] та відображаються у
свідомості лише у вигляді архетипових слідів, що
зафіксовані у феноменах культури, міфах, літературі та продуктах мовної номінації.
Як було згадано вище, використання психонетичного принципу у дослідженнях когнітивної ономасіології зумовлює розширення вихідного обʼєкту
за рахунок включення в обʼєм відображуваного
концепта компонентів психічних функцій свідомості [27, с 43], до яких за концепцією К. Г. Юнга
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крім почуттів, інтуїції, трансценденції та мислення
належать також і відчуття людини (слух, зір, смак,
нюх та дотик)[32, c.28]. Саме відчуття забезпечують процес сприйняття, переробки та категоризації
інформації, яку людина отримує з навколишнього
світу. Як зазначає Х-Г. Гадамер, сприйняття завжди
повʼязане з осмисленням та категоризацією: те, що
ми чуємо чи бачимо містить смисли, які одразу ж
розбиваються на ноеми [9, с.137]. Залучення відчуттів для аналізу та осмислення лінгвістичних явищ є
особливо цінним для сучасної когнітивної парадигми, оскільки такий підхід щодо інтерпритації
номінативних процесів та їх результатів може дати
достатньо переконливу концептуальну базу для
аналізу феномена перцептивної ознаки, її онтології
та вербальної репрезентації в мові.
Відтак, враховуючи вищесказане, актуальним
та важливим сьогодні видається холістичний, синергетичний підхід до вивчення явищ мови, яка
розглядається в сучасних дослідженнях не як окремий модуль свідомості, а як складний психофункціональний континуум, що може розкрити
шлях пізнання істини буття субʼєктом саме через
визначення звʼязків між концептуальною системою
номінатора та формою знака. Відповідно, концептуальну структуру та структуру форми можна
розглядати як взаємодіючі та лише відносно самостійні сутності, оскільки форма, будучи гетерогенною сутністю, є не просто зовнішньою оболонкою
номінативної одиниці, вона несе на собі інформацію та може репрезентувати різні когнітивні
структури, адже як слушно підкреслював Т.Р. Кияк
“форма та зміст не можуть існувати ізольовано,
форма репрезентує внутрішню структуру змісту та
є його зовнішнім вираженням”[17, c. 59].
На особливу увагу заслуговують сьогодні засади побудови ономасіологічних структур фразеологізмів німецької мови з компонентом на позначення звучання як знакових результатів мотиваційного процесу номінації, що мають свою
специфіку вербалізації порівняно з творенням інших номінативних одиниць. Ономасіологічна
структура досліджуваної групи фразеологізмів є
лінгвістичною сутністю, хоча її пояснювальний характер потребує реконструкції певних ментальних
операцій, адже сенсорні процеси забезпечують
пізнавальний контакт людини з обʼєктивним світом
та є підгрунтям для подальшої ментальної обробки
і позначення його мовними одиницями. На базі концептуального змісту знакового поля звуків створюються фразеологічні знаки, які описують найрізноманітніші сфери життєдіяльності людини, від
емоційних станів, фізіологічних процесів, розумових здібностей до різних форм соціальної взаємодії.
Відтак, враховуючи психофізіологічні та психолінгвістичні тенденції сучасних лінгвістичних
досліджень, мета нашої наукової розвідки передбачає аналіз ономасіологічних моделей фразеологізмів з компонентом на позначення звучання, які
є кінцевою ланкою процесу номінації та мають
тісний звʼязок з семантичною, граматичною структурою та структурою знань про позначене. Для реалізації мети поставлено такі завдання: пояснити
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звʼязки ономасіологічних структур із структурами
знань про обʼєкт номінації, тим самим встановити
концептуальний статус ономасіологічної ознаки у
відповідній когнітивній структурі, виявити можливості імплікації інших компонентів мотиваційної
бази, визначити ономасіологічний базис досліджуваних фразеологізмів.
Поняття ономасіологічної структури було
введено чеським мовознавцем М. Докулілом, який
розумів її як структуру двочленну: явище позамовної дійсності у процесі номінації спочатку включається номінатором до певного поняттєвого класу,
що має в мові категоріальне вираження, ‒ це член
ідентифікувальний, ономасіологічний базис, а
потім вже у межах цього класу визначається певною ознакою, ‒ це член диференціювальний, ономасіологічна ознака. У такий спосіб обʼєкт позамовної дійсності визначається абстрактно ‒ з
огляду на клас (genus), а пізніше конкретно ‒ з
огляду на специфічні ознаки (species)[36]. Ономасіологічний базис та ономасіологічна ознака
(мотиватор) є основними векторами руху думки
номінатора, які визначають його дію на шляху отримання номінатом імені. У різних типах номінантів ці вектори лише по-різному актуалізуються,
оскільки це залежить від номінаційної та прагматичної інтенції субʼєкта іменування [3, c..28]. Відома
дослідниця О. Кубрякова, беручи до уваги концепцію синтаксичної природи деривації, доповнює
ономасіологічну структуру композитів предикатом або звʼязкою. Вибір ономасіологічного предиката, на її думку, означає, що між базисом та ознакою наявний існуючий між ними тип відношень, і
що вони включені до пропозиції, яка згортається у
складне слово [19]. Така інтерпритація ономасіологічної структури була поширена в когнітивній лінгвістиці та здійснювалася в основному шляхом реконструкції мотивуючого судження (синтагми), дефініцій, пропозиційної структури. Відповідно, в
процесах фразеотворення стала майже канонізованою проекція зворотів на вільні синтаксичні сполучення-омоніми, в яких відзначали асиметрію їхніх
планів форми та змісту. Приміром, М.Ф. Алефіренко вважає, що фразеологічний знак ‒ семантично
цілісний та синтаксично неподільний, він утворюється внаслідок інтеграційної дифузії лексичних та
граматичних значень свого вільносинтаксичного
генотипу, зумовленої процесами вторинного семіозису [2, с.4] деякі науковці розглядали значення
фразеологічної одиниці як результат переносного
вживання вільного словосполучення [31, c.47].
Водночас поряд із синтаксичним підходом як
до процесів фразотворення, так і словотворення
зʼявляється альтернативне розуміння про те, що
підхід від синтаксису може пояснити далеко не всі
особливості цих процесів[20]. Відповідно, серед
способів фразеологізації виникають судження, в
яких розглядається створення фразеологічних одиниць поза стадією вільного сполучення слів [22,
c.15-20], а також можливість переосмислення одного з компонентів фразеологізму[8,c.180]. Переконливою є позиція учених щодо неможливості пояснити процеси фразотворення лише за допомогою
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синтаксичного підходу, синтаксична синтагматика
фразеологічних одиниць не завжди забезпечується
семантичною структурою, оскільки фразеологізми
різноманітні за способом звʼязку семантики компонентів з їхнім інтегральним значенням. Скажімо,
фразеологічні одиниці німецької мови з компонентом на позначення звучання, які мають ззовні морфологічне узгодження та синтаксичну структуру, за
способом семантичного поєднання компонентів можуть бути парадоксальними чи асоціативно-образними, вони не мають відповідника ‒ омонімічного
вільного
словосполучення,
наприклад,
den
Katzenjammer vertreiben ‒ похмелятися, випивати
спиртного на другий день; das geht übers
Bohnenlied – це неймовірно; eine Schimpfkanonade
loslassen ‒ голосно сваритися; bei j-m trillert es/j-d.
hat einen Triller ‒ у кого-н. (в голові) клепки бракує/
хто-н. несповна розуму. При асоціативному типі
поєднання складників зворотів вихід семантики
ономасіологічних ознак на значення фразеологізму
здійснюється у процесі асоціювання, внутрішньої
форми слова, тому що у памʼяті номінатора значення зберігається не само по собі, воно повʼязано
не з тілом знака, а з образом тіла знака, (у нашому
дослідженні із слуховим образом). Усталене в
лінгвістичній науці уявлення про накладання зворотів на їх вільні синтаксичні словосполученняомоніми в процесі фразеотворення порушує також
семантика в її широкому розумінні як інформаційна
структура свідомості номінатора, що може бути виражена буквально-фігурально саме через фразеологізми, як приміром, reden wie Wasserfall ‒ торохтіти, говорити скоромовкою; leere / hohle
Phrasen dreschen ‒ говорити багато та без змісту,
розповідати дурниці; Blech reden, Käse reden ‒
Unsinn reden (говорити дурниці); sich die Augen aus
dem Kopf weinen ‒ сильно/довго плакати.
Варто зазначити, що інколи й вільне сполучення-корелят може містити у своєму складі вже
метафоризовані компоненти, які також вказують на
невідповідність семантичних та синтаксичних
структур, однак, прискорюють фразеологізацію
словосполучення, приміром, Donnerwetter loslassen
‒ вибухнути лайкою, виступити з гострою критикою. Тому навряд чи можна погодитися з думкою
тих лінгвістів, які пропагують лише синтаксичний
підхід щодо процесів фразотворення.
Є очевидним, що складники зворотів можуть
поєднуватися асоціативно на підставі образного,
метафоричного або парадоксального сприйняття
світу мовцем, що ще раз підкреслює про
невідповідність між синтаксичними та глибинними
семантичними структурами. Відповідно, аплікація
фразеологізмів на їхні вільні синтаксичні аналоги
можлива лише для частини стійких виразів. Тому
ономасіологічні структури фразеологізмів потребують сьогодні нового трактування, адже за допомогою них необхідно пояснити асоціативні звʼязки
того, що отримує імʼя з мотивуючим на основі
асоціативного сприйняття властивостей, ознак чи
функцій обʼєкта.
Концептуальна модель (МПК), яку запропонувала О.О. Селіванова найбільше відповідає меті
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та завданням нашого дослідження, оскільки представляє певну інформаційну структуру знань, яка
грунтується на взаємозвʼязку психічних функцій
відчуттів, почуттів із образами та мисленєвою
структурою, в результаті дозволить різнобічно проаналізувати фразеологізми з компонентом на позначення звучання.
Ономасіологічну структуру фразеологічних
одиниць ми розглядаємо як результат мотивації з
огляду на відповідність форми та змісту мотиваторів і базису певним когнітивним звʼязкам у структурі знань про позначене, (яка представлена у вигляді спрощеної моделі ментально-психонетичного
комплексу ‒ МПК), тому вважаємо необхідним поетапно проаналізувати процес породження найменування та формування ономасіологічних структур, що дасть можливість зʼясувати яка саме частина фреймової структури концепта або які
міжфреймові звʼязки (метафорична, образна,
асоціативна номінація) висвітлюється у процесі вибору ознак.
Психолінгвістичну модель породження найменувань запропонувала українська дослідниця
О.О.Селіванова, в якій виокремила такі етапи
номінативного процесу: І – апперцепції (психонетичний); ІІ – інтеріоризації (когнітивний); ІІІ –
внутрішнього програмування (превербальний); ІV
– селекції (номінативно-вербальний); V – парадигмізації й синтагмізації (системно-функціональний)[27,c.86-108].
Створення ономасіологічної структури фразеологізму відбувається згідно з цією моделлю на
номінативно-вербальному етапі номінації та передбачає декілька рівнів: 1) вибір ономасіологічної
ознаки ‒ експліцитного мотиватора із мотиваційної
бази; 2) одночасну імплікацію інших компонентів
бази; 3) вибір ономасіологічної категорії і базису,
граматикалізацію; 4) формальну операцію поєднання базису та ознаки; 5) семантизацію.
Сфера психонетичного відіграє велику роль на
першому етапі номінативного процесу, оскільки
вона актуалізується у відображенні субʼєктивної
функції психіки ‒ відчуттях, переживаннях,
емоціях субʼєкта, які є основним стимулом до
здійснення різних видів найменувань. На базі
індивідуальних чуттєвих образів в процесі пізнавальної діяльності номінаторів формується уявлення як найвища форма аперцепції у вигляді
наочно-образного знання, яке записано в памʼяті [6,
c. 216]. Результатом застосування психонетичності
в сучасних фразеологічних дослідженнях є аналіз
сенсорної метафори, синестезії та гештальтування
як операцій свідомості. На другому, когнітивному
етапі можливими є варіації процесу найменування:
уявлення про обʼєкт номінації або порівнюється з
деяким прототиповим наочно-чуттєвим образом,
що полягає в співставленні уявлення з уже існуючим прототипом (обʼєкт схожий на інший, добре
відомий), або вбудовується в певну схему на основі
подібності ознак чи функцій, що передбачає формування поняття. Як правило, поняття розглядають
як ядерну частину концепта, наприклад, М.Ф.
Алефіренко, співвідносить концепт із сигніфікатом
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значення: його центральна частина (ядро) утворює
інтенсіонал поняття [1, 64], З. Д. Попова та Й. А.
Стернін ототожнюють ядро концепта із семантикою ключової лексеми [25, c. 27], тобто з поняттям,
яке розглядають як семний набір ключового слова,
що, таким чином, вказує на вербалізацію знань про
обʼєкт номінації. По суті в когнітивних дослідженнях поняття повʼязують із значенням. Приміром
М.В. Нікітін встановлює звʼязок між концептом та
значенням: «коли ми говоримо про поняття та значенння, то маємо справу з одним і тим самим предметом ‒ концептуальним рівнем абстрагуючих, узагальнюючих одиниць свідомості... Якщо значення ‒
це ті ж поняття, які лише звʼязані знаком, то значення зберігають за собою все те, що відноситься
до понять: їх зміст, структуру, системні звʼязки і
т.д.» [23, с. 89]. Тому поняття, які повʼязуються знаком стають семантичними одиницями ‒ значеннями або частинами цих значень (семами).
У звʼязку з вище викладеним необхідно зауважити, що семантична структура фразеологічної
одиниці експлікується в ономасіологічній структурі у вигляді тієї ролі, яку відіграє семантика ономасіологічних ознак компонентів/компонента фразеологізму у формуванні його цілісного значення.
Інакше кажучи, семантична структура фразеологічних одиниць ‒ це результат певних процесів
номінації, які трансформують семні ряди компонентів сталої сполуки з метою означення явища,
предмета чи поняття. Відтак, співзалежність яка
встановлюється між ономасіологічною та семантичною структурою зумовлена визначенням місця
ономасіологічних ознак у словниковій дефініції
фразеологізму. Якщо значення компонентів фразеологізму не відповідні фрагментам концепту
«звʼязаного» фразеологічним знаком, а саме не проектуються на цілісне значення фразеологізму, це
означає певні образні, асоціативні перетворення
змісту компонентів, при яких залучається психоментальне підгрунтя та біль ширша інформаційна
структура.
Понятійні структури повʼзують із класифікаційною активністю, оскільки прийнято дотримуватись думки, що певна кількість обʼєктів
може пізнаватися на основі фіксованої в памʼяті
структури ознак. С.А. Жаботинська розглядає поняття як думки про найбільш загальні, істотні
ознаки предмета чи явища, як результат раціонального пізнання [12, c.81–92]. Вчена у низці своїх наукових статей зазначає, що категоріям мислення
відповідає узагальнене (схематичне) значення концептуальних схем, які вона пропонує розглядати як
ономасіологічні структури [ 11; 13; 14]. На основі
аналізу фактичного матеріалу дослідниця робить
припущення, що найкраще демонструють принцип
категоризації та описують значення мовних одиниць пропозиції базисних фреймів ‒ предметного (у
якому сутності характеризуються за якісними, кількісними, буттєвими, локативними і темпоральними
ознаками), акціонального (у якому декілька предметів наділено, різними аргументними ролями), посесивного (демонструє звʼязки володіння, вмісту і
належність частини цілому), ідентифікаційного
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(персоніфікує, класифікує та специфікує предмет),
компаративного (виникає на основі таксономічного
фрейму та представлений субфреймами тотожності, схожості та подібності) [10,c. 115-123].
Так само як і С.А. Жаботинська українська дослідниця О.О. Селіванова базовими або ядерними у
структурі знань про позначене розглядає пропозиційні структури, інтерпритація яких представляє
істинні, несуперечливі судження про обʼєкт
номінації. Метамовою опису пропозиційного ядра
концепта, на її думку, є формалізовані позначення
складників предикатно-аргументних структур, а також елементів рівнів партитивів, якості, кількості,
класифікаційної таксономії [27]. У той же час зміст
поняття, як слушно зауважує науковець, не тільки
обмежується істинною, раціональною інформацією, а може розширюватися на основі пізнавальної діяльності та залучення нових ознак: уявленння, гештальтів, асоціацій, оцінно-емотивних
компонентів. Відповідно, формується концепт
(МПК) як різносубстратна одиниця, що інтегрує поняття ‒ ядерну структуру та інші результати пізнавальної діяльності людини.
На третьому превербальному етапі або інакше
‒ внутрішнього програмування відбувається вибір
мотиваційної бази номінативної одиниці шляхом
«фокусування» певного фрагмента когнітивної моделі фрейма пропозитивно-асоціативного типу на
базі моделі МПК, адже як свідчать дані когнітивних
досліджень «ще до того, як про щось, що потрапило
до поля нашого зору, зроблено якісь висновки, вже
відбувається зупинка уваги на певних ознаках та
їхнє групування в цілісні утворення» [38].
Внурішнє програмування розглядають як етап початку мовномисленнєвої діяльності та пошук схеми
майбутнього висловлення, відповідно, фокусування уваги номінатора може бути спрямована на
будь-який фрагмент структури знань про позначене
(МПК): на пропозиції, асоціативно-термінальній
частині концепту, на модусному компоненті або одночасно на кількох фрагментах структури знань
про позначене.
На четвертому етапі селекції (вербальнономінативному) відбувається вибір мотиваторів чи
мотиватора з мотиваційної бази, а інші компоненти
бази імплікуються. Мотиватор або ономасіологічну
ознаку ми розглядаємо як двосторонню одиницю,
оскільки його матеріальна форма співвідноситься з
фрагментом значення мовного знака. Відповідно,
теорія номінації вирішує два основні питання:
«Який фрагмент цілісного значення мовної одиниці
обʼєктивується в мотиваторі та як цей фрагмент
представлений в матеріальній формі?» [10, c. 115117]. З пропозиційної мотиваційної бази обираються мотиватори у прямих значеннях, які фіксують в ономасіологічній структурі істинну несуперечливу інформацію, що стосується обʼєкта
номінації. Компонент пропозиції, основний
логічний блок судження ‒ диктум містить предикатно-актантні рамки або предикатно-актантні
структури, які найкраще відображають особливості
його пропозиційної сфери. Центром диктуму вва-
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жають предикат [ 33; 7; 24], який корелює із актантами та сірконстантами, проте в когнітивній ономасіології вибір мотиватора може здійснюватися на
базі будь-якого компонента фреймової моделі. Мотиватор пропозиційної мотиваційної бази найменування може позначати предикати різних видів,
субʼєкт, обʼєкт, інструментив, медіатив, локатив,
темпоратив, каузатив, корелятив, фінітив, а також
рівні якості чи кількості, частини від цілого, слоти
генералізатора та слоти рівня опозитивів [29, c.189].
У пропозиційно та змішано мотивованих фразеологізмах з компонентом на позначення звучання
представлені різні компоненти диктуму як мотиватори: слоти рівня генералізації, які уможливлюють подальшу метафоризацію ‒ (mit den Zähnen
knirschen ‒ виявляти лють, роздратування, досаду;
Heulen und Zähneklappern ‒ große Furcht, großes
Entsetzen) ‒ великий страх, жах; jemandem auf die
Finger klopfen ‒ когось провчити, комусь докоряти;
auf den Tisch hauen/schlagen ‒ ужити рішучих заходів, стукнути кулаком по столі), предикати, вербалізовані іменниками (aus dem Lachen nicht
herauskommen ‒ безперервно сміятися), предикати
диктуму, які знаково представлені дієприкметниками, виступають мотиваторами у таких фразеологічних зворотах як der lachende Dritte ‒ третій,
що сміється (третя особа, що має вигоду від боротьби двох супротивників), die lachenden Erben ‒
родичі, які отримують у спадщину майно та
радіють смерті померлого; слоти рівня якості (von
Dummheit brüllen/brummen/schreien ‒ бути дуже
нерозумним); обʼєкт ‒ einen falschen Zungenschlag
machen ‒ обмовитися, помилитися на слові; темпоратив, який за суміжністю вказує на імплікований
предикат та інструмент ‒ mit dem/auf dem Glockenschlag – вчасно, хвилина в хвилину. Пропозиція предиката диктуму як мотиватора у фразеологізмі (von den Dächern predigen ‒ відкрито
проповідувати що-н., кричати на весь голос про щонебудь) має дієслівне позначення, його синтаксичний корелят іменник, отримує метафоричне значення та на підставі модусу МПК формує конотативний потенціал звороту і додатковий зміст образу.
Поряд із диктумом пропозиція містить модус
як оцінку субʼєктом диктальних знань та їх
емоційне сприйняття. Модус як мотиватор використовується при творенні більшості фразеологізмів,
його можна було б назвати стрижневим підгрунтям
фразеотворення, але модусна мотивація рідко існує
в чистому вигляді, вона нашаровується на інші
типи. Модусний мотиватор обирається з мотиваційної бази ономасіологічної структури, яка
розглядається номінатором як оцінка позначуваного. Оцінка грунтується в модусно мотивованих
фразеологізмах з компонентом на позначенння звучання на різних пізнавальних функціях, найбільше
‒ на сенсорних механізмах інтеріоризації світу, а також на мисленнєвому сприйнятті, образно-метафоричному уподібненні з оперттям на культурну символіку, стереотипи та архетипи колективного позасвідомого. Стереотипні уявлення про птахів,
приміром, виникають шляхом складного асоцію-
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вання із сприйняттям дій цих тварин слуховими органами відчуття [ 28, c. 150]. Так, сорока представляє стереотип балакучості, який переноситься на
риси людської вдачі, негативно характеризує мовлення людини та асоціюється із джерелом інформації на підставі слухових відчуттів, що видає цей
птах: durch Geschwätz verrät die Elster ihr Nest – язик
мій – ворог мій. Оцінка може виявлятися в пареміях
і за контрастом: wo die Lerche singen, hört man Krähen nicht – де співають соловʼї, там мовчать ворони.
Структура фрейму включає в себе і нижній рівень ‒ асоціативно-термінальну частину, яка визначає звʼязки між його ядерними пропозиціями та іншими фреймами [ 29, c. 461] та повʼязана з образами, чуттєвою сферою, інтуїцією і колективним
позасвідомим. Вибір мотиватора може здійснюватися з асоціативно-термінальної частини фреймової
когнітивної моделі на підставі аналогізації сценаріїв із донорських зон з іншими концептосферами
свідомості мовця, наприклад, донорська зона війни
‒ реципієнтна зона мовна діяльність: ((all) sein
Pulver verschossen haben ‒ вичерпати всі аргументи). Мотиватором може виступати суміжний компонент, який зумовлює інтеграцію доменів джерела
та мішені, тобто актуалізуються ознаки на основі
яких здійснюється уподібнення. Наприклад, у фразеологізмі (brüllen wie ein Stier ‒ ревіти, кичати
криком) мотиватором виступає спільна сема «голосне видавання звуків», яка утворилася внаслідок
злиття семи «голосне ревіння» із семою «голосний
крик». Гештальтними мотиваторами можуть слугувати знаки інших концептів, що декларують
схожість слухових образів, приміром, Donnerwetter
loslassen ‒ вибухнути лайкою, виступити з гострою
критикою (Donnerwetter ‒ негода, яка супроводжується гучним тріском та гуркотом внаслідок
електричних розрядів в атмосфері, асоціюється з
образом мовної діяльності, суперечки між особами,
яка супроводжується голосними звуками та негативними емоціями). Мотиватори можуть обиратися
паралельно з пропозиційного ядра МПК та його
термінальної частини: eine Schimpf kanonade
loslassen ‒ голосно та сильно сваритися; leere /
hohle Phrasen dreschen ‒ говорити багато та без
змісту, розповідати дурниці (мотиватор пропозиційного статусу обʼєкт ‒ Phrasen, асоціативнотермінальної частини ‒ dreschen), sich (D) einen
Knacks holen ‒ підірвати своє здоровʼя ( мотиватор
пропозиційного статусу ‒ рефлексив, sich(D) etw.
holen, асоціаативно-термінальної частини ‒ der
Knacks).
У звʼязку з викладеним вище зазначимо, що
мотиватори досліджуваної групи фразеологічних
одниць ‒ це компоненти сталих сполук із притаманним їм значенням з урахуванням процесів змістовної переінтерпритації в інтегральній семантиці фразеологізмів. Переінтерпритація досліджуваних
фразеологічних одиниць може стосуватися не
тільки цілого виразу але і його компонентів (одного
або кількох).
Процес вибору мотиватора з мотиваційної бази
супроводжується одночасною імпллікацією інших
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елементів бази. Ономасіологічна імплікація зумовлена психолінгвістично та семіотично основною
властивістю мови редукувати в знаковій формі
значну кількість інформації, досвіду, памʼяті [27,
c.151]. Так само вважає, приміром, О.О. Тараненко,
що «будь-який акт номінації за своєю природою
еліптичний», при якому відбувається елімінація,
пропущення одиниць мови, скорочення форми,
проте зберігається зміст [30, c. 20]. Номінативні механізми мови, які беруть до уваги потенційні можливості конденсації інформації спираються на
лінгвістичні знання, уявлення про світ речей та понять, референтні звʼязки між ними, асоціативну
природу мислення мовців. Лінгвістичний розгляд
імпліцитної семантики перетинається із аналізом
логічних питань, внаслідок чого розкривається загальне розуміння імпліцитного як особливої форми
вираження думки (у зіставленні з експліцитним,
висвітлюється співвідношення поняття й судження,
розширюється теорія силогізму, неявне визначення
поняття [16, c.217-220]. Редукція (імплікація) ономасіологічної бази фразеологічних одиниць з компонентом на позначення звучання може забезпечуватися, на нашу думку, різними чинниками. Поперше, це генералізація деяких слотів концепту, яку
ми розглядаємо як узагальнення значення номінативної одиниці, як перехід від конкретного до загального, прикладом можуть слугувати такі фразеологізми: mit den Zähnen knirschen ‒ cкреготати зубами; виявляти лють, роздратування, досаду;
jemandem auf die Finger klopfen ‒ jemanden
zurechtweisen / tadeln / warnen; an alle Türe klopfen
‒ стукати в усі двері; звертатися до всіх (з яким-н.
питанням). Тенденція генералізації зумовлена відривом звороту від первинного образу та прагненням до поліфункціональності знака. По суті імпліцитна техніка генералізації полягає в використанні родо-видових відношень між значенням та
образним потенціалом фразеологізму. По-друге,
ономасіологічна імплікація зумовлена наявністю
валентних звʼязків, які дають можливість редукувати в формальній структурі певні компоненти
словникового тлумачення фразеологізму: der lachende Dritte ‒ третя особа, що має вигоду від боротьби двох супротивників.
Характерно, що часто наслідком ономасіологічної імплікації мотиваційної бази фразеологізмів з компонентом на позначення звучання є
затемнення первинного сценарію етносвідомості,
що призводить до втрати мотиваційних звʼязків,
тому при встановленні мотивації таких фразеологізмів необхідно інтегрувати синхронний та
діахронний підхід для відстеження загальних тенденцій номінації. Діахронний підхід використовується виключно для виявлення тієї когнітивної
структури, що стала базою ономасіологічної структури фразеологічного знака. Так, підгрунтям фраземи (einen Heidenlärm machen ‒ зчиняти
страшенний галас) є обряд як вихідний когнітивний сценарій. Провівши діахронний аналіз, який
спрямований на вивчення історичних подій, ритуалів, звичаїв, вірувань та міфів (у цьому випадку
звичаїв та вірувань), значення стає зрозумілим. Тут
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мова іде про важливу для народної свідомості захисну функцію звуку. Щоб прогнати злу силу язичники (die Heiden) піднімали страшенний галас за
допомогою найрізноманітніших приладь та інструментів. Чим сильнішим вони створювали галас, тим
слабшими, за їхніми віруваннями, ставали відьми
та різного роду демони. Приміром, фразеологізмам
(einen Piep haben ‒ бути диваком, мати пунктик чи
bei dir pieptʼs wohl/piept es wohl ‒ чи ти з глузду
зʼїхав) передували народні вірування германців в
те, що душевні хвороби людини викликають злі
духи або пташки, які сидять в голові людини і дуже
чхають, пищать або цвірінчать(«piepen»‒ пищати,
цвірінчати про птахів), тим самим спричиняють розумові відхилення.
На синтаксичному рівні компресивні механізми як вияв мовної економії уможливлюють
позначення компонентом речення тієї диктумної
позиції, якої він за умови розгортання синтаксичного відповідника не міг би займати, наприклад, der
Ton macht die Musik ‒ успіх висловлювання, презентації або розмови полягає більшою мірою в правильно підібраних аргументах та побудові висловлювання, виступу. На нашу думку, стереотипи як
стійкі фіксовані структури свідомості, також імплікують інформацію та знання про навколишній
світ.
Питання визначення ономасіологічного базису (ономасіологічної бази) є дискусійним у
лінгвістиці, оскільки базис встановлюється в залежності від трактування науковцями ономасіологічної
категорії, яка співвідноситься з поняттями: процесуальність, предметність, ознаковість та їх різновиди, тобто лексична одиниця в функції конкретної
частини мови [18, c.112]. Приміром, іменник потрібно кваліфікувати як частину мови, ядерна зона
якої має зміст предметності як прототипну категорію, прикметники ‒ домінанту ознаки, дієслова ‒
процесуальності, числівники ‒ кількості, адже, як
вважає О.С. Кубрякова, неможливо здійснити мовний акт найменування, не пізнавши в ньому предмет або процес, ознаку чи стан, дію чи властивість
[26, с. 171.]. Дослідниця обстоювала принцип концептуального підгрунтя частин мови, тому граматичні категорії та частини мови, на її думку, повинні розглядатися в аспекті моделювання свідомості, як вектори внутрішнього лексикона [ 37,
с.10].
Проте не всі категорії свідомості послідовно
корелюють із наявними у мові частинами мови,
приміром, прислівник в німецькій мові обʼєднує категорії інтенсивності, кількості, мети, якості, часу,
місця, причини; прикметники можуть представляти
як якості, так і різноманітні відношення, однак усе,
що є в системі частин мови, відповідає певним категоріям свідомості. Є очевидним, що ономасіологічні категорії допомагають прогнозувати
появу номінативних одиниць. Те, що повинно отримати назву включається в певний понятійний клас,
який має в мові своє категорійне вираження, а далі
в рамках цього класу входить в ономасіологічну
структуру найменування. Не випадково, О. Кубря-
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кова наголошувала на тому, що в ономасіологічному напрямі проблема відмежувань частин мови
від інших вирішувалася за рахунок визнання для
кожної частини мови її головного концепту [21, c.
137]. У звʼязку з вище сказаним, беручи до уваги
категорійну
приналежність
фразеологізмів,
відповідно до морфологічної парадигми виділяємо
субстантивні, дієслівні, адʼєктивні та адвербіальні
фразеологічні одиниці, які утворені певними типами моделей. Адвербіальні фразеологічні одиниці, приміром, не достатньо яскраво виражені в
морфологічному плані. Така обмеженість морфологічних властивостей фразеологізму, як вважає
В.П. Жуков, зумовлена наслідком протиріччя між
багатокомпонентністю складу фразеологізму та
цілісністю його значення [15, c. 229]. Думаємо,
якщо у певної групи фразеологізмів імпліцитні
компоненти значення асоціюються з усім його
складом, при чому смислова та граматична
домінанта звороту не виокремлюється в одному із
компонентів фразеологізму, а визначається
цілісним його значенням, на яке проектуються слотові позиції рівня якості, кількості, часу чи місця, в
такому випадку такі фразеологічні одиниці відносимо до адвербіальних. Варто зазначити, що кількісні та якісні значенення не так часто виступають
в чистому вигляді, оскільки кількісні та якісні характеристики тісно повʼязані між собою, що можна
спостерігати у наведених нижче прикладах.
Відповідно до вище сказаного, слотові позиції
рівня якості в ФОКЗ можуть бути представлені такою моделлю адвербіальних фразеологічних одиниць :
Prap + S obl + S: mit Ach und Krach ‒
насилу; mit Klavier und Geige ‒ грандіозно, чудово; mit Pauken und Trompeten ‒ цілком,
зовсім; mit Sang und Klang ‒ з музикою, з шумом і гамом; Кnall und Fall ‒ враз, негайно, раптом. Приміром, рівень кількості, в якому
вирізняється компонент інтенсиву представлений в
категорії прислівника моделлю Prap+Sobl : zum
Schießen, zum Piepen, zum Quiken ‒ дуже комічно,
смішно; іm Husch; in einem Husch ‒ миттю,
вмить. Так само категорія часу вербалізується адвербіальними фразеологічними одиницями у формі
граматичної моделі Prap+Adj+Sobl: beim ersten
Hahnenschrei ‒ вранці.
Слотові рівні якості проектуються і на адʼєктивні фразеологізми, за допомогою яких забезпечується звʼязок з прикметником. Такі фразеологізми беруть на себе функцію відношення ознаки
до предмета чи особи. Слотові позиції якості в проекції на фразеологічні одиниці з компонентом на
позначення звучання виявляють конекції з різними
рівнями структури знань про позначене. У нашому
дослідженні фразеологічних одиниць виявлено конекції рівня якості з рівнем субʼєктів, знакова репрезентація яких визначатиметься типом їх відношень: Adj+Konj+S [Vergleichgruppe]: brummig wie
ein Bär ‒ буркотливий, незадоволений; schweigsam
wie ein Stockfisch ‒ німий як риба.
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Процесуальність представлена рівнем предикатів, які перебувають у конекціях з субʼєктами, через які і подається їх диференціація [27, c. 134]
Відповідно до когнітивного поділу предикатів та їх
конекцій з рівнем субʼєктів, який запропонував
Ф.С. Бацевич [5] нами виділені предикати: 1)
психічної діяльності (відчуття, почуття, емоційний
стан, преживання, бажання), 2) соціальної діяльності (соціальної поведінки, соціальних дій), 3)
інтелектуальної діяльності (мовленнєві дії),
4)фізичної діяльності (фізіологічні дії та процеси,
специфічної фізичної дії), які представлені граматичними моделями:
1) Sa + V
Alarm schlagen ‒ die Aufmerksamkeit auf etw.
Gefahrliches, bedrohliches lenken; Schellen kloppen ‒
bei jmdm. an der Tur klingeln und dann weglaufen; den
Mond anbellen ‒ heftig schimpfen, ohne damit etwas
zu erreichen; Trubsal blasen ‒ in trauriger Stimmung
sein;
2) Präp + S obl + V
in die Trompete stoßen ‒ prahlen, großsprecherisch reden; bei Petrus anklopfen ‒ sterben; mit den
Wolfen heulen ‒ sich der Mehrheit [aus Opportunismus] anschließen; auf die Pauke hauen ‒ 1.ausgelassen
feiern 2.angeben
3) Adj + Sa+ V
eine scharfe Klinge schlagen ‒ 1.in einer Auseinandersetzung, Diskussion ein gefahrlicher, aggressiver Gegner sein; 2. gut fechten; die erste Geige spielen
‒ die führende Rolle spielen, tonangebend sein; die
zweite Geige spielen ‒ eine untergeordnete Rolle spielen);
4) Sa + Konj + Sn/Sa + V
Ach und Weh schreien ‒ jamern und klagen; Mord
und Brand schreien ‒ entsetzt um Hilfe schreien; Rotz
und Wasser heulen ‒ laut, sehr heftig weinen;
5) Sa + V+V
nur noch Scheiße brüllen können ‒ heftig und vollig unkontrolliert lachen müssen; einen Puff vertragen
können ‒ nicht zimperlich sein;
6) Sa+ (Präp+ S obl) + V + V
die Engel im Himmel singen hören ‒ starke
Schmerzen empfinden; die Kassen klingeln lassen ‒ fur
hohen Umsatz sorgen;
7) Adj + S + Präp + Pron + V+V
eine verwandte Saite in jmdm. aufklingen lassen ‒
jmdn., weil er ahnlich deutet oder empfindet, ansprechen, Sympatie empfinden lassen.
8) Pron + V+ ( V )
es krachen lassen ‒ kraftig feiern , etw. sausen lassen ( auf etwas verzichten); etwas austrompeten ‒ unangebracht eine Nachricht
9) Pron+ Sa+V+V
sein Pulver verschossen haben ‒ seine Moglichkeit erschopft haben
10) V + Konj + Präp + S obl [Vergleichgruppe]/Konj + S +V
brullen wie am Spieß ‒ sehr laut und anhaltend schreien; brullen wie ein Stier ‒ lauthals
schreien; reden wie ein Wasserfall ‒ sehr viel,
ununterbrochen reden, wie eine Bombe einschlagen
‒ вибухнути як бомба; heulen wie ein Schlosshund ‒
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laut weinen
Відстеживши в нашому дослідженні проекцію
субʼєктних слотів на значення фразеологічних одиниць досліджуваної групи, нами визначено субстантивні фразеологізми, граматичною домінантою
яких виступає іменник. Рівень субʼєктних слотів
«схоплений» формою знака виступає в ролі граматичної домінанти звороту та представлений агентивом (активний діяч, істота), елементивом (активний
діяч-неістота) та експерієнтивом (носій психічного,
емоційного станів) в таких гаpматичних моделях:
1) Adj[Part] + Sn
der lachende Dritte ‒ aus der Auseinandersetzung
anderer den Nutzen Ziehender; die lachenden Erben ‒
die Nutzgenießer einer Erbschaft; das schreiende Unrecht ‒ bitteres Unrecht; klingender Frost‒ скрипучий,
тріскучий мороз дуже холодно vielsagendes Schweigen ‒ красномовне (багатозначене) мовчання; blinder Alarm ‒ grundlose Aufregung, Beunruhigung, der
letzte Heuler ‒ etw. besonders Anerkennenswertes, Bewundertes, falscher Zungenschlag ‒ Äußerung, ungeschickte Formulierung, die etwas suggeriert, was jmd.
nicht wirklich meint, was nicht zutreffend ist; die alte
Geige ‒ знев. стара пісня, стара історія;
2) S + Konj + S (S + Präp + S obl)
Heulen und Zahneklappern ‒ große Furcht, großes
Entsetzen) ‒ великий страх, жах Schuß in den Ofen ‒
ein totaler Fehlschlag (тотальний промах, невдача).
Отже, беручи до уваги відсутність у фразеологічних одиницях ономасіологічних базисів
морфемного статусу, ми розглянули базис досліджуваної групи фразеологізмів як семантикограматичний звʼязок компонентів сполук, який
представлений деякими групами моделей.
Підводячи підсумки нашої наукової розвідки,
необхідно зазначити, що ономасіологічна структура фразеологічних одиниць тісно звʼязана з граматичною, семантичною структурою та мотиваційною базою майбутнього найменування, з якої
надалі вибираються мотиватор чи мотиватори, інші
компоненти бази імплікуються. Чимало досліджуваних фразеологізмів мають синтактикоподібну мотиваційну базу, однак більшість створена на підставі несинтактикоподібної інтеграції
пропозиційної інформації з образною. Аналіз
складників ономасіологічної моделі дозволяє
врахувати важливі аспекти процесу номінації та
проаналізувати рух думки номінатора в процесі
творення назви.
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Аннотация
В статье рассматриваются аллюзивные антропонимы романа Г. Мюссо «Зов ангела». Отмечается, что
аллюзивные имена являются яркой приметой идиостиля Г. Мюссо. В романе они используются для того,
чтобы наиболее емко и ярко представить персонажи. Для полного понимания и правильной интерпретации
образов, построенных с помощью аллюзий, читатель должен обладать определенным фоновым знанием.
Abstract
The paper addresses to allusive anthroponyms of G. Musso’s novel «Call from an Angel». It is noticed that
allusive names are a bright sign of idiostyle G. Musso. In the novel they are used to present the characters in the
most capacious and vivid way. For a complete understanding and correct interpretation of images constructed with
the help of allusions, the reader must have a certain background knowledge.
Ключевые слова: идиостиль, аллюзивный антропоним, литературный прием, интерпретация, фоновые знания.
Keywords: idiostyle, allusive anthroponym, literary device, interpretation, backround knowledge
Антропонимы как на уровне языка, так и на
уровне речи обладают специфическим значением, и
все элементы семантической структуры имени собственного могут актуализироваться в процессе его
функционирования. Это обусловлено, с одной стороны, самой лингвистической природой имен собственных, а с другой стороны, особенностями их
включения в текст.
По мнению В.Н. Михайлова, «ономастические
категории, пожалуй, наиболее специфичны из всех
компонентов речевой ткани литературного произведения, так как включают в себя весьма неоднородный материал с точки зрения степени общенародное и семантико-словообразовательной окказиональности
избираемых
и
моделируемых
писателем собственных имен. Таким образом, следует учитывать и своеобразие семантической
структуры ономастического материала, и его экспрессивный, шире — стилистический, потенциал,
обусловленный рядом факторов» [2, с. 67].
Целью нашего исследования является рассмотрение специфики аллюзивных антропонимов романа Г. Мюссо «Зов ангела».
Аллюзивное имя собственное, по определению
М.А. Захаровой, – это название, которое в отличие
от обычных имен собственных имеет определенную референциальную отнесенность, что объективно сужает сферу его означивания. Закрепление
за аллюзивным именем собственным референциальной отнесенности позволяет выделить качественные характеристики (дифференциальные при-

знаки) референта, на основе которых выстраивается область имплицитного значения аллюзивного
имени собственного [1, с. 12-13].
Аллюзивные антропонимы, как правило, содержат отсылку к различным лингвокультурным
личностям. К ним относятся имена с общеизвестной энциклопедической информацией, которые
сначала функционируют в прямом номинативном
значении. Когда же теряется связь имени собственного с его носителем, оно начинает использоваться
для характеристики другой личности, которая
имеет те же самые черты, что и денотат имени. После того, как имя становится независимым и у него
появляются дополнительные значения, оно становится аллюзивным.
По признаку актуализации отдельных характеристик первичного референта мы выделили в романе следующие аллюзивные антропонимы:
- вызывающие ассоциации с внешностью денотата:
Avec son sourire charmeur, son blouson de cuir et
son irrésistible accent français, le jeune chef s’impose
comme une icône de la cuisine moderne et intègre la
liste de Time Magazine des personnalités les plus
influentes. L’hebdomadaire lui donnant même à cette
occasion le surnom de « Tom Cruise des fourneaux ».
–
В этом примере аллюзивный антропоним построен на основе имени голливудского актера Тома
Круза. Известный американский журнал Time
Magazine назвал Жонатана Ламперора «Томом
Крузом кулинарии», ассоциируя его с внешностью
и обаятельной улыбкой актера.
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Selon les clichés, elle (Francesca DeLillo) avait
des airs de Demi Moore, Catherine Zeta-Jones ou
Monica Bellucci. – Судя по клише Франческо Делилло выглядела как Деми Мур, Кэтрин – Зета
Джонс и Моника Беллучи.
В этом примере внешне Франческо Делилло
ассоциацируется с признанными красавицами брюнетками Голливуда Деми Мур, Кэтрин – Зета
Джонс, Моника Беллучи;
- со способностями личности:
Ici, la plupart des gens savaient qui il était :
Jonathan Lempereur, l’ex-chef le plus créatif de sa
génération, l’ex-Mozart de la cuisine, l’ex-patron de la
meilleure table du monde.
Mozart de la cuisine – Кулинарный Моцарт,
можно интерпретировать как сверходаренный человек, ас в своем деле. Здесь идет ассоциация со
способностями личности, но в другой сфере деятельности.
Автор также использует такой распространенный художественный прием, как литературная реименсенция, суть которого заключается в возвращении к одноименной ономастической номинации
в обрисовке новых типов и характеров.
Например:
Avec son chapeau de paille, son sécateur, sa salopette et ses moustaches en guidon de vélo, Émile
Fauchelevent était une institution. Présent à Rungis
depuis l’ouverture du marché en 1969, il en connaissait
tous les codes et les rouages.
Не только имя, но и слова, с помощью которых
Г. Мюссо описывает Эмиля Фошлевана являются
отсылкой на одноименный персонаж романа В.
Гюго «Отверженные» дядюшки Фошлевана. В анализируемом произведении Эмиль Фошлеван владеет павильонами на большом оптовом рынке Парижа «Ранжис», где он знает все условные слова и
перед ним все двери открываются, подобно дядюшки Фошлевана, который служил при монастыре садовником и знал там все и всех. Здесь мы
наблюдаем аллюзию на деятельность и способности личности. У Эмиля, как кажется при первом
знакомстве с ним, скверный характер и он недоброжелателен со своими клиентами. А на самом деле у
него доброе сердце, как у дядюшки Фошлевана,
слава которого дошла и до Ватикана. Эмиль Фошлеван – сквозной персонаж. Использование автором литературной реименсенции, позволяет обнаружить эмоцианально-экспрессивные коннотации
имени собственного.
Рассмотрим еще пример:
… George LaTulip. L’homme était grand, brun,
ténébreux, séducteur. Un «beau mec » qui, malgré son
nom ridicule, présentait une ressemblance frappante
avec le Richard Gere de la grande époque.
Имя персонажа George LaTulip – Жоржа
ЛаТюлипа тоже построено с помощью литературной реименсенции. Здесь автор аппелирует образом
знаменитого комедийного французского фильма
«Fanfan La Tulipe» – Фанфан Тюльпана. Для правильной интерпретации образа Жоржа ЛаТюлипа
читателю необходимо знать и характер Фанфана
Тюльпана, который спасаясь от нежелательной же-
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нитьбы, записывается в армию. Ему цыганка Аделина (на самом деле, дочь вербовщика) нагадала,
что он женится на дочери короля. Поняв, что это
уловка, Фанфан не отступает от своей мечты и
встаёт под королевские знамёна. По дороге в полк
он спасает маркизу де Помпадур и принцессу от
нападения разбойников и предсказания начинают
сбываться.
В жизни обоих персонажей прослеживаются
параллели. Герой анализируемого романа Жорж
ЛаТюлип работал простым продавцом хот-доггов,
пока не познакомился с протоганистом романа –
Жонатаном Ламперором, который взял его на работу. Жорж ЛаТюлип – антогонист произведения,
следовательно, он совершает злые поступки и ставит препятствия на пути главного героя из-за которых преломляется его жизнь. Так, он соблазняет
жену Ламперора и благодаря связи с ней, он реализует свои мечты. Имя персонажа выбрано не случайно, оно подчеркивает авантюрный и рискованный характер героя, который способен на неординарные поступки для достижения своих целей.
То, что имя Жоржа ЛяТюляпа является намеком на имя Фанфан Тюльпана подтверждается еще
одним обстоятельством. Автор наращивает персонаж именами, отсылающими к денотату. ЛаТюлип
владелец кафе в Париже, который называется
«Фанфан»:
George LaTulip
Café Fanfan, 22 bis, avenue Victor-Hugo, 75116
Paris
При описании внешности Жоржа ЛяТюлипа,
автор сравнивает его голливудским актером Ричардом Гиром в расцвете лет. Таким образом, нетрудно
представить физический портрет персонажа, сравнив его с внешностью, известному современному
читателю личности.
Как видно из примеров, аллюзивное имя создает яркую ассоциативно-коннотативную семантику антропонима, реализующего в тексте особое,
коммуникативно-функциональное оценочное значение.
Итак, аллюзивные антропонимы выступают
как особенно заметные, стилистически и семантически маркираванные экспрессивные средства и яркой приметой идиостиля Г. Мюссо. Для правильной интерпретации и точного понимания образа
персонажа, построенного с помощью аллюзивного
антропонима, читатель должен обладать определённым фоновым знанием. Семантика имени собственного актуализируется в процессе функционирования в художественном тексте.
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Анотація
Статтю присвячено опису результатів аналізу особливостей функціонування біблеїзмів в реалізації
комунікативних стратегій і тактик ораторів в американському президентському дискурсі XVIII-ХIХ сторіч. Проведене дослідження інавгураційних промов довело, що біблійні вислови різних видів слугують
засобами реалізації трьох основних стратегій – самопрезентації, формування емоційного настрою адресата
та аргументації.
Abstract
The article deals with the results of the analysis of Biblical expressions (Bibleisms) functioning in communicative strategies and tactics realization in American presidential discourse of XVIII-ХIХ centuries. The research
held has proved that Biblical sayings of different types serve as the means of the realization of three main strategies,
namely self-presentation, addressee emotional state forming and argumentation.
Ключові слова: президентський дискурс, біблеїзми, комунікативні стратегії та тактики
Keywords: presidential discourse, Biblical expressions (Bibleisms), communicative strategies and tactics
Становлення у другій половині ХХ століття
прагматичної (комунікативно-функціональної) наукової парадигми переорієнтувало лінгвістичні дослідження на аналіз людського чинника в мові, діяльнісної та телеологічної поведінки мовної системи
в комунікативному середовищі. Мова стала розглядатися як знаряддя досягнення людиною успіху,
оптимізації інтерактивних відношень мовців у комунікативній ситуації, дискурсі [12]. Останній визначається як зв’язний текст в сукупності з екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та ін. факторами; мовлення,
яке розглядається як цілеспрямована соціальна дія,
як компонент, що бере участь у взаємодії людей та
механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах) [8].
У сучасному мовознавстві виокремлюють такі
типи дискурсу: особистісно-орієнтований (персональний) та статусно-орієнтований (інституціональний). В персональному дискурсі мовець виступає як особистість зі всім багатством свого
внутрішнього світу, а в інституціональному – як
представник певного соціального інституту [6; 13].
Одним із видів інституціонального дискурсу є
політичний дискурс, який В. А. Маслова визначає
як вербальну комунікацію у певному соціальнопсихологічному контексті, в якому відправник та
адресат набувають певні соціальні ролі згідно їхньої участі у політичному житті, яке і є предметом
комунікації [9]. Важливе місце у політичній комунікації займає президентський дискурс. Президент
є Главою держави, гарантом національної стабільності та добробуту, і тому його мовленнєва діяльність спрямована на підтримування його високого
статусу та виконання покладених на нього обов’язків перед суспільством [11, 5-6]. Політичний дис-

курс загалом і президентський зокрема підпорядковані певним комунікативним стратегіям, які, вслід
за О.О. Селівановою, визначаємо як складники евристичної інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування ним із метою досягнення кооперативного результату, ефективності
інформаційного обміну та впливу [12, 607]. В свою
чергу, будь-яка комунікативна стратегія реалізується в комунікативних тактиках – підпорядкованих комунікативній стратегії конкретних способах
здійснення інтенційно-стратегічної програми комунікації [12, 609], тобто у виборі і послідовності мовленнєвих дій у межах певної комунікативної стратегії [10, 10].
О.Н. Паршина виокремлює наступні комунікативні стратегії: самопрезентація, дискредитація,
маніпуляція, самозахист, інформаційно-інтерпретаційна, формування емоційного настрою адресата,
аргументативна стратегія, агітація [10]. Кожна з
цих стратегій представлена низкою тактик, на яких
ми зупинимось більш детально у розгляді конкретних прикладів.
Мета даної розвідки полягає в аналізі функціонування біблеїзмів в реалізації комунікативних
стратегій і тактик в американському президентському дискурсі XVIII-ХIХ ст. на матеріалі інавгураційних промов.
У сучасному мовознавстві виокремлюють такі
жанри президентського дискурсу США як ритуальний, орієнтаційний та агональний. Суть ритуальних
жанрів президентського дискурсу полягає в тому,
що вони сприяють збереженню та передачі влади та
спрямовані на реалізацію ідеї національної єдності.
Серед ритуальних жанрів особливе місце посідає
інавгураційне звернення президента США до нації.
Інавгурація президента – це урочиста подія вступу
кандидата, який переміг у виборах, на посаду Глави
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держави. В США інавгураційна церемонія проводиться у Вашингтоні в один і той же день, а саме 20
січня рівно ополудні. Цю дату встановили в 1933
році згідно з поправкою в Конституції. Церемонія
вступу нового президента на посаду є особливим
ритуалом і традиційно супроводжується певними
атрибутами. Так, урочиста подія відбувається на
схилі Капітолійського пагорба, а будівлю Капітолію прикрашають національними історичними прапорами США. Серед символів інавгураційного ритуалу президентів США особливе місце посідає Біблія. Слід наголосити, що майже всі новообрані
Президенти приносили присягу, текст якої передбачений в Конституції США, кладучи руку на Біблію
та виголошуючи звернення до Бога. Уперше це зробив перший Президент США Джордж Вашингтон
30 квітня 1789 року.
Проголошення інавгураційного звернення є ще
одним символом інавгураційної церемонії, актом
формального введення новообраного президента на
посаду. Аудиторія очікує від президента, що він виступатиме в своїй статусній ролі, продемонструє
свою готовність та здатність виступати як лідер великої держави, а також розуміння усієї відповідальності та усвідомлення обмежень, які накладені на
виконавчу владу. Як вважають вчені К.Кемпбелл та
К.Джеймисон, в інавгураційному зверненні поєднуються осмисленість минулого та майбутнього нації на тлі сьогодення, виголошується хвала всьому,
що об’єднує дану общину, використовується елегантний літературний стиль, прийоми підсилення, перебільшення, акцентування того, що вже відомо аудиторії [16].
Цитати та алюзії відіграють важливу роль у
сприйнятті тексту цільовою аудиторією. Проте для
успішного донесення повідомлення автор повинен
враховувати її фонові (соціо-культурні) знання.
Тому не випадково саме Біблія, завдяки своїй універсальності та поширеності, стала основним прецедентним текстом у промовах американських Президентів. Як стилістичний засіб слова та вислови із
Біблії у художньому й публіцистичному стилях літературної мови слугують для увиразнення піднесеності, урочистості та динамічності розповіді [15,
48]. Термін “біблеїзм” має низку дефініцій у науковій літературі. На думку О. Ахманової, термін “біблеїзм” – це словосполучення, цитата (речення) або
слово достеменно встановленого біблійного походження, що входить до лексичного складу мови [2,
66] .
За А. Біріхом та Й. Матешичем, біблеїзми – це
ті мовні одиниці, що перейшли до тексту-приймача
з Біблії, або ті, на які вплинула її семантика [3, 41].
За Р. Зорівчак, “біблеїзми” – це окремі слова та фразеологізми (в широкому розумінні цього терміна,
включно з прислів’ми та приказками), які, відірвавшись від біблійного тексту, широко вживають у мовленні, побутовому та літературному [5, 103]. Н.
Андрейчук визначає біблеїзм як зафіксовану в тексті Біблії фразеологічну одиницю, що має синтаксичну структуру словосполуки, де семантична єдність домінує над структурною роздільністю компонентів, які утворюють цілісність [1, 56]. Ми
дотримуємось думки, що біблеїзми включають не
тільки фразеологічні одиниці, а й поодинокі слова,
зокрема власні назви.
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Методом суцільної вибірки у досліджених інавгураційних промовах американських президентів
XVIII-ХIХ ст. загальною кількістю 28 (близько
70000 слів) було виокремлено 30 біблеїзмів, які
вживаються понад 150 раз, що складає 0,2% від усіх
слововживань.
Виокремленні біблеїзми можна поділити на декілька груп, перша з яких містить біблеїзми-лексичні одиниці, а саме: згадування Бога, власне Біблії
та християнських цінностей.
Насамперед, відзначимо широке вживання номінативної одиниці God у досліджених промовах
(19 випадків) та її синонімів Almighty being (16), His
hands (5), His footsteps (2), Infinite power (2).
Всі без виключення проаналізовані інавгураційні промови містять зазначення того, що президент покладається на захист, керівництво Бога у виконанні його президентських функцій, наприклад:
“With full confidence in the continuance of that
candor and generous indulgence from my fellow-citizens at large which I have heretofore experienced, and
with a firm reliance on the protection of Almighty God,
I shall forthwith commence the duties of the high trust
to which you have called me” (James Monroe, 1821).
“In obedience to the will of the people, and in their
presence, by the authority vested in me by this oath, I
assume the arduous and responsible duties of President
of the United States, relying upon the support of my
countrymen and invoking the guidance of Almighty
God“ (William McKinley, 1897).
У ході аналізу було зафіксовано використання
стилістичних прийомів метафори та гіперболи, які
покликані возвеличити Америку та підкреслити виключність її народу:
“God has placed upon our head a diadem and has
laid at our feet power and wealth beyond definition or
calculation” (Benjamin Harrison, 1889).
Наступний уривок містить також згадування
базових християнських цінностей:
“Our faith teaches that there is no safer reliance
than upon the God of our fathers, who has so singularly
favored the American people in every national trial,
and who will not forsake us so long as we obey His
commandments and walk humbly in His footsteps” (William McKinley, 1897)
На нашу думку, у даних випадках реалізується
стратегія самопрезентації за допомогою тактики
ототожнення. Президент ототожнює себе із проповідником, закликаючи слідувати Божим заповідям, а також зі своїм народом (our faith, the God of
our fathers). Водночас, апеляція до християнських
цінностей та використання тропів сприяє реалізації
стратегії формування емоційного настрою адресата через тактику врахування його ціннісних орієнтирів.
Стратегія самопрезентації у деяких випадках
реалізується через тактику опoнування, як ми бачимо у наступному прикладі:
“The tendencies of all such governments in their
decline is to monarchy, and the antagonist principle to
liberty there is the spirit of faction--a spirit which assumes the character and in times of great excitement
imposes itself upon the people as the genuine spirit of
freedom, and, like the false Christs whose coming was
foretold by the Savior, seeks to, and were it possible
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would, impose upon the true and most faithful disciples
of liberty” (William Henry Harrison, 1841).
У даній промові президент Гаррісон застерігає
народ не вірити «лжепророкам», появу яких передрікав сам Спаситель, і які мають на меті знищення
основної цінності американців – свободи. Поєднання біблеїзму із стилістичним прийомом порівняння допомагає протиставити президента і його
опонентів, тим самим реалізуючи тактику опонування.
Власне Біблія згадується у цікавому контексті
у другій інавгураційній промові Авраама Лінкольна
– шістнадцятого президента США, який був надзвичайно популярним серед населення держави, зокрема тому, що він скасував рабство та об’єднав націю. Цю промову він виголосив у березні 1865 р.,
коли його вже вдруге було обрано на президентський пост. До того ж, Лінкольн був відомий як блискучий оратор. Він прекрасно розумів, що книга,
яку найчастіше читають американці – люди різного
походження та різного етносу – Біблія. Вона була
також настільною книгою самого Лінкольна, його
прецедентним текстом. Отже, прослідковується і
особистісний чинник у використанні біблеїзмів А.
Лінкольном, що був, згідно з характеристикою
Ю.М. Караулова, видатною мовною особистістю
[7, 216]. У цій промові Президент намагається донести до американського народу суть війни та закласти основи для відновлення єдності у країні. Він
майстерно викладає свої переконання за допомогою біблійних алюзій, щоб наголосити американцям на тому, що вони – Північ і Південь – єдиний
народ, адже моляться до одного Бога, благаючи
Його про допомогу у війні, братовбивчій за своєю
суттю.
“One-eighth of the whole population were colored
slaves, not distributed generally over the Union, but localized in the southern part of it. These slaves constituted a peculiar and powerful interest. All knew that
this interest was somehow the cause of the war. To
strengthen, perpetuate, and extend this interest was the
object for which the insurgents would rend the Union
even by war, while the Government claimed no right to
do more than to restrict the territorial enlargement of
it. Neither party expected for the war the magnitude or
the duration which it has already attained. Neither anticipated that the cause of the conflict might cease with
or even before the conflict itself should cease. Each
looked for an easier triumph, and a result less fundamental and astounding. Both read the same Bible and
pray to the same God, and each invokes His aid
against the other” (Abraham Lincoln, 1865).
У даному випадку реалізується стратегія формування емоційного настрою адресата через тактику єднання, яка досягається завдяки майстерному використанню біблеїзмів.
Друга група біблеїзмів, зафіксованих у проаналізованих промовах, містить так звані переосмислені одиниці, які вживаються у Біблії у прямому
значенні, а процес метафоризації відбувається внаслідок того, що вони потрапляють в загальномовний узус в результаті переосмислення вільних словосполучень з Біблії.
До таких біблеїзмів відносимо, зокрема, лексичну одиницю corner stone, наприклад:
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“The alternative, then, is to destroy or keep down
a bad passion by creating and fostering a good one, and
this seems to be the corner stone upon which our American political architects have reared the fabric of our
Government” (William Henry Harrison, 1841).
Зазначена одиниця входить до складу розгорнутої метафори, яка описує політичну систему
Америки, що ґрунтується на добрих намірах. Знову
ж таки бачимо реалізацію стратегії самопрезентації за допомогою тактики ототожнення.
Досить часто у досліджених промовах використовується стилістичний прийом трансформації
фразеологізму, який не тільки розкриває авторське
послання, а й допомагає привернути увагу аудиторії, завдяки порушенню норми вживання сталого
виразу.
Так, наприклад, у Євангелії від Матвія 7, 1 зустрічається вислів: “Judge not, that ye be not judged”
[20]. Вживаючи цей біблеїзм у спонукальній формі
та від першої особи для підсилення експресії “let us
judge not that we may not be judged”, Лінкольн наголошує на тому, що розбрат між Північчю та Півднем саме і призвів до розбрату в країні, по тому
розпочалась Громадянська війна – покарання Господнє:
“It may seem strange that any men should dare to
ask a just God's assistance in wringing their bread from
the sweat of other men's faces, but let us judge not, that
we be not judged” (Abraham Lincoln, 1865).
У цьому прикладі бачимо реалізацію агітаційної стратегії через тактику призиву і водночас
стратегії формування емоційного настрою адресата через тактику єднання.
Ще одним прикладом трансформації фразеологізму є вислів із промови Вільяма Гаррісона in the
name of democracy, що є трансформованим біблеїзмом in the name of God / Heaven:
“This is the old trick of those who would usurp the
government of their country. In the name of democracy they speak, warning the people against the influence of wealth and the danger of aristocracy. History,
ancient and modern, is full of such examples” (William
Henry Harrison, 1841).
Подібне вживання біблеїзму підкреслює значимість демократії для американського суспільства
та водночас допомагає в реалізації стратегії самопрезентації через тактику опонування.
На початку своєї першої інавгураційної промови Авраам Лінкольн використовує вислів a
custom as old as the Government itself, що є трансформованим біблеїзмом as old as the hills:
“In compliance with a custom as old as the Government itself, I appear before you to address you
briefly and to take in your presence the oath prescribed
by the Constitution of the United States to be taken by
the President before he enters on the execution of this
office” (Abraham Lincoln, 1861).
Подібною гіперболою президент підкреслює
велич Америки та прихильність традиціям.
Третю групу зафіксованих фразеологізмів
складають прямі цитати із Біблії, які Лінкольн використовує, зокрема, у другій інавгураційній промові. З контексту промови випливає, що саме в рабстві й полягає одна з причин розбрату в суспільстві
і навіть злочину перед ним. Невипадково цю ідею
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президент влучно передає за допомогою фрази біблійного походження із Євангелія від Матвія 18, 7
[20]:
“Woe unto the world because of the offences! for
it must needs be that offences come; but woe to that man
by whom the offence cometh!” (Abraham Lincoln,
1865).
Цими рядками з Біблії Лінкольн передає думку
про те, що вожді нації скоїли злочин перед Господом – не скасували рабство, а Громадянська війна
стала жорстоким, проте цілком виправданим покаранням за це, адже Божий Суд завжди справедливий. Отже, ціле речення розглянемо тут як біблеїзм.
Експресивність біблеїзму-речення посилюється лексемою woe. Її зараховує до біблеїзмів дуже авторитетний словник – Nelson’s New Illustrated Bible
Dictionary з такою дефініцією:
woe – deep sorrow, grief, or affl iction. The word
‘woe’ is often used by the Old Testament prophets, as
an exclamation expressing dismay or misfortune. In the
New Testament Jesus pronounced woes on the cities of
Chorazin and Bethsaida, on the scribes, Pharisees, and
lawyers, and on the one who betrayed him [19, 1318].
Для підсилення свого твердження Лінкольн
вживає фразу із Псалма 19, 9 [20] “the judgements of
the Lord are true and righteous altogether”:
“Yet, if God wills that it continue until all the
wealth piled by the bondsman's two hundred and fifty
years of unrequited toil shall be sunk, and until every
drop of blood drawn with the lash shall be paid by another drawn with the sword, as was said three thousand
years ago, so still it must be said "the judgments of the
Lord are true and righteous altogether"” (Abraham
Lincoln, 1865).
Ця фраза була добре відома людям, які постійно читали і перечитували Біблію. Хоча Лінкольн
буквально наводить цитату з Біблії, але ж змінюється загальний контекст: ідеться про життя в американському суспільстві. Зазначені цитати із Біблії
допомагають в реалізації аргументативної стратегії за допомогою тактики обґрунтованих оцінок
ситуації, в якій опинилася країна на той час.
Таким чином, проведений аналіз показав, що
біблейні вислови різних видів (цитати, лексичні
одиниці та переосмислені одиниці) вживаються у
інавгураційних промовах американських президентів XVIII-ХIХ ст. для реалізації стратегій самопрезентації, формування емоційного настрою адресата
та аргументації за допомогою цілої низки тактик.
Перспективу дослідження вбачаємо у дослідженні ролі та функцій біблеїзмів у англомовному
президентському дискурсі ХХ-ХХІ ст..
Список літератури
1. Андрейчук Н. І. Біблеїзми з точки зору когнітивної семантики / Н. І. Андрейчук, І. Д. Карамишева // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. – 2000. – № 381 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та
питання лінгвометодики. – С. 55–58.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических
терминов / О. С. Ахманова. М. : Сов. Энциклопедия, 1969. – 607 с.
3. Бирих А. Из истории русских библейских
выражений / А. Бирих, Й. Матешич // Русский язык
за рубежом. – 1994. – № 5–6. – С. 41–46.

51
4. Дедушкина Т.А. Жанровое пространство
политического дискурса // Studia Linguistica. Випуск 5/2011. – С. 472-477.
5. Зорівчак Р. П. Біблеїзми у нашому мовленні // Кримська Світлиця, 2006. –№ 38. – С. 103.
6. Карасик В.И. Язык социального статуса. –
М.: ИЯЗ: Перемена, 1992. – 329 с.
7. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая
личность / Ю. Н. Караулов. – Москва : Наука, 1987.
– 261 с
8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. И. Ярцева. – Москва : Советская
энциклопедия. – 1990. – 685 с.
9. Маслова В. А. Политический дискурс:
языковые игры или игры в слова? / В. А. Маслова // Политическая лингвистика. – Вып. 1(24). –
Екатеринбург, 2008. – С. 43 – 48
10. Паршина О.Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты
России / О.Н. Паршина: дис. … докт. филол. наук:
10.02.01. – Саратов, 2005. – 325 с.
11. Почепцов, Г. Стратегические коммуникации : стратегические коммуникации в политике, бизнесе и государственном управлении / Г.
Почепцов. – К. : Альтерпрес, 2008. – 216 с.
12. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник / О.О. Селіванова. –
Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с.
13. Слышкин Г.Г. Аксиология языковой личности и сфера наивной лингвистики / Г.Г.Слышкин
// Социальная власть языка: сб. науч. тр. – Воронеж,
2000. – С. 87–90.
14. Спиридовский, О. В. Лингвокультурные
характеристики американской президентской риторики как вида политического дискурса: Автореф.
дисс. … канд. филол. наук / О. В. Спиридовский. Воронеж, 2006. - 24 с.
15. Українська мова. Енциклопедія. Видання
друге виправлене і доповнене / Ред. колегія: Русанівський В. М. та ін. – К. : “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – 820 с.
16. Campbell K.K., Jamieson K.H. Inaugurating
the Presidency // Form, Genre and the Study of Political
Discourse. Columbia (S. Car.), 1986.
17. Chamber’s Dictionary of Idioms: EnglishUkrainian semibilingual. – К. : Всеувито, 2002. – 475
с.
18. Longman Dictionary of English Idioms /
[director, Thomas Hill Long]. – Longman Group
Limited, 1980. – XX, 387 p.
19. Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary :
[Completely revised and updated edition; General Editor R. F. Youngblood]. – Nashville, Atlanta a. o.:
Thomas Nelson Publ., 1995.
20. Bible Gateway: A searchable online Bible in
over 100 versions and 50 languages : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: www. biblegateway.com.
21. Inaugural Addresses of the American Presidents: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.usa-presidents.info/inaugural/

52

The scientific heritage No 27 (2018)

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
БЛОКИ И МЕРНОСТИ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕТАБОЛИЗМА И ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
Писаркина Е.В.
Место учебы: Московский педагогический государственный университет.
Факультет начального образования.
Направление: Психологическое консультирование в образовании. Курс 1.
BLOCKS AND DIMENSIONS OF THE INFORMATION METABOLISM MODEL AND THEIR
APPLICATION IN THE PEDAGOGICAL PROCESS
Pisarkina E.V.
Place of study: Moscow State Pedagogical University. Faculty of primary education.
Direction: primary education and artistic creativity. Course 1
Аннотация
Статья посвящена нюансам понимания модели информационного метаболизма, созданной Аушрой
Аугустинавичюте на основе дихотомий Карла Юнга. В ней описываются аспекты, правила расположения
оных, а так же блоки и мерности модели А. Кроме прочего, в статье предложены способы использования
данной информации в педагогической среде.
Abstract
The article considers peculiarities to the fundamentals of psychoanalyzed personality characteristics. It describes the types of a person's personality on the basis of the works of various scientists: Karl Gustav Jung, Anton
Kempinski, Aushra Augustinavichyute. Also, the article suggests ways of using information about types of personality in the pedagogical environment collected by these scientists.
Ключевые слова: педагог, информационный метаболизм, модель А, педагогический процесс, типология личностей, группы аспектов личности, индивидуальность, коллектив.
Keywords: teacher, information metabolism, individual approach, typology of personalities, group of aspects
of personality, collective.
В 1970-ом году, основываясь на сформированном Карлом Юнгом базисе, Аушра Аугустинавичюте создала концепцию типов личности и взаимоотношений между ними, в основе которой лежала некая модель информационного метаболизма
и благодаря которой, можно было узнать, как
именно воспринимается поступающая извне информация отдельно взятым человеком, его психикой.
Было выяснено, что она делится на восемь аспектов, каждый из которых отвечает за описание
той или иной стороны действительности. Каждому
из нас доступны все восемь аспектов, но уровень
владения ими очень разнится в зависимости от их
расположения в индивидуальной модели информационного метаболизма (модели А). К примеру,
один аспект может восприниматься как нечто естественное, когда как другой - вызывать довольно
ощутимые сложности. Открывающиеся перед нами
знания, благодаря трудам Аугустинавичюте, могут
быть полезны и применимы в педагогическом процессе для лучшего и детального осознания индивидуальности отдельно взятого ребенка.
Модель А представляет собой маленькую таблицу, в ячейках которой находятся функции (аспекты), чье расположение для каждой личности может быть разным. Но в то же время оно строго подчиняется правилам и закономерностям данной
теории, которые и позволяют выделить так называемые типы.
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VIII

Мерности модели А объясняют, как и какой
именно опыт мы можем использовать в той или
иной ситуации, некоторые наши суждения и шаблоны, по которым работают слабые функции.
Блоки модели А делят существующие аспекты по
определенным особенностям, благодаря которым
мы можем осознать слабые и сильные стороны восприятия информации.
Для лучшего понимания блоков и мерностей
вышеупомянутой модели информационного метаболизма необходимо рассмотреть существующие
аспекты и варианты расположения данных в индивидуальной «матрице» того или иного типа личности.
Черная сенсорика (ЧС, силовая сенсорика) отвечает за определение таких свойств, как твердость
характера, способность противостоять давлению
извне. Применительно к человеческой личности –
восприятие физических данных человека, его «ранговости», статуса.
Черная интуиция (ЧИ, интуиция возможностей) отвечает за восприятие возможных вариантов
развития той или иной ситуации, а так же обнару-
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жение скрытых свойств или возможностей применения предметов, выявление способностей человека.
Черная логика (ЧЛ, деловая логика) отвечает
за организацию и оценку эффективности различных процессов: от простой физической работы до
сложных технологических или бизнес-процессов,
распределение и преобразование различных видов
ресурсов.
Черная этика (ЧЭ, этика эмоция) – в широком
смысле изменение внутренней энергии различных
систем, применительно к человеческой личности –
отслеживание и влияние на эмоциональное состояние человека, в некоторых ситуациях способность
манипулировать эмоциональным фоном.
Белая сенсорика (БС, ощущений) отвечает за
ощущение гармонии, проявленной в материальных
предметах, которые нас окружают, восприятие красоты в виде цвета, звука, запаха, вкуса, так же отвечает за ощущение собственного тела и состояния
здоровья.
Белая интуиция (БИ, интуиция времени) отвечает за соотношение различных событий и процессов во времени, согласование их между собой,
оценка предпосылок, тенденций развития ситуации
в том или ином направлении.
Белая логика (БЛ, структурная логика) – рассмотрение объектов как системы, выявление связей
элементов системы между собой, правил их взаимодействия, соотношений вида целое/частное.
Структура, как она есть.
Белая этика (БЭ, этика отношений) – скрытые
взаимодействия между объектами, их «очеловечивание», применительно к людям – симпатии, антипатии и неформальные отношения между ними. [4]
Расположение данных функций в таблице для
каждого отдельно взятого типа личности осуществляется по следующим правилам:
I – базовая или программная функция. Самая
сильная и осознанная функция, лежащая в основе
мировосприятия индивида. Восприятие мира через
базовую функцию происходит настолько легко и
естественно, что человек, зачастую, не подозревает,
что мир возможно воспринимать иначе, не понимает, что у других это восприятие может в корне
отличаться. Данная функция достаточно негибкая.
Изменять так называемую картину миру, подстраиваясь под базовые функции других практически невозможно без сопутствующего дискомфорта и, порой, неосознанного сопротивления.
II – творческая функция. Является сильной и
осознанной, но более гибкой, чем программная. По
ней нет целостной картины, эта функция готова
подстраиваться и пробовать рассматривать различные варианты для того, чтобы выбрать наиболее
подходящий для той или иной ситуации, для того
или иного человека.
III – ролевая функция. Гибкая, но слабая функция. Обычно, подключается в незнакомых ситуациях, которые требуют всестороннее восприятие
информации. В отличие от творческой, не ищет новых решений, подбирая наиболее подходящий из
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уже наработанных шаблонов. Затянувшаяся деятельность по этой функции приводит к дискомфорту и утомлению.
IV – болевая функция. Самая проблемная из
всех существующих в индивидуальной модели
типа. Является осознаваемо слабой, воспринимающейся неким недостатком, вызывающим комплексы. По болевой часто происходит искаженное
восприятие информации. Человек чувствует себя
крайне неуверенно, обезоружено, сталкиваясь с
необходимостью действовать по болевой функции.
Он не способен оценить адекватность действий ситуации. Кроме того, деятельность по ней приводит
к чрезмерному сжиганию энергии и быстрому
утомлению. Человеку необходима по ней определенная поддержка.
V – суггестивная функция. Самая слабая из
всех функций модели А. Информация по ней воспринимается некритично, не вызывает никакого отторжения и не утомляет, скорее наоборот, человек
испытывает по ней благодарность за помощь и информацию. Информация, переданная по данному
аспекту, воспринимается как нечто очень ценное и
важное. Воздействием на эту функцию можно
быстро изменить внутреннее состояние человека.
VI – активационная функция. Так же является
слабой, но ценностной функцией. По ней охотно
принимается помощь. Однако в отличие от суггестивной, информация сверяется с некоторым внутренним эталоном, по которому происходит дальнейшая оценка «подходит ли мне это или нет». Фактически,
все
бессознательное
оценивание
окружающих людей первоначально происходит по
этой функции.
VII – ограничительная функция. Сильная и
способная к самостоятельному поиску новых решений. Большую часть времени направлена на то,
чтобы отследить, как делать не надо, предупредить
окружающих о возможных последствиях, порекомендовать возможные варианты выхода из ситуаций, которые могут возникнуть. Длительная конструктивная деятельность по ней представляется
чем-то скучным и не заслуживающим внимания.
Ориентирована на конкретные ситуации, переживаемые человеком здесь и сейчас.
VIII – фоновая функция. Самая трудноосознаваемая, направленная на то, чтобы автоматически
не допускать негативного развития ситуации. В отличие от ограничительной, не предупреждает о возможных последствиях, а без лишних слов принимает необходимые меры по их предотвращению.
Стоит учитывать, что активное обсуждение информации по ней вызывает некоторое отторжение. [4]
У каждой функции можно определить две характеристики: объем накопленного ею опыта и способность к обработке новой информации, другими
словами, силу функции. Исходя из этого, выделяются различные мерности оных:
Одномерные функции (болевая, суггестивная)
– могут использовать только тот опыт, который человек либо проживал когда-то сам, либо был непосредственным наблюдателем. Человек учится лишь
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на своих ошибках, а попытки объяснить ему что-то
по ним не увенчиваются успехом.
Двухмерные функции (ролевая, активационная) – кроме прожитого опыта, могут использовать
и что-то из объяснения других людей, а так же из
книг. Однако в дальнейшем полученный опыт используется, как некий шаблон, от которого нет возможности отступиться шаблонно, преобразовав
под какую-либо новую ситуацию.
Трехмерные функции (творческая, ограничительная) – появляется возможность творческого использования опыта, который был когда-то получен,
возможность адаптировать его под ситуацию или
применить знания из совершенно другой области.
Четырехмерные функции (базовая, фоновая) –
возможность видеть «что из этого выйдет» в независимости от того, был ли вообще опыт подобных
ситуаций, иными словами, возможность экспертного прогнозирования. [2]
Модель А предоставляет нам возможность понять болевые и сильные стороны восприятия того
или иного типа личности, объясняя многие реакции
человека на мир и людей вокруг, а точнее информацию, которую он получает и обрабатывает. Она
дает возможность прийти к осознанию ощущаемых
нами различий между людьми, а также возможность понимания причин этих различий. Помимо
прочего, модель А – источник ответов на вопросы
о том, почему с одними нам проще найти общий
язык, чем с другими, и как понять тех, с которыми
мы, кажется, говорим с нами на разных языках.
Все это является важной и даже незаменимой
информацией, которую можно успешно применять
в педагогической среде при взаимодействии учителя и обучающихся. Она будет весьма полезна для
педагога, который хочет найти ключ к каждому
ученику, научиться преподносить информацию таким образом, чтобы усвояемость ее была предельно
максимальной, а также формировать дружественную среду в своем классе.
Мерности функций модели информационного
метаболизма позволяют понять, как и по каким каналам необходимо передавать информацию для
лучшего восприятия ее твоими слушателями, какой
подход необходимо применить к людям с разными
расположениями аспектов в их индивидуальной
матрице восприятия.
На данный момент, в школах есть четкое разделение лишь на учеников, склонных к техническим и гуманитарным наукам. Исходя из этого разделения, происходит выработка определенного
подхода к тем и другим, деление на специальные
классы с разными уклонами, однако существует
масса примеров, когда ребенку, записанному в гуманитарии, изначально были интересны технические предметы, но что-то произошло, и данная тяга
развеялась. Это может быть связано с разными обстоятельствами, но в большинстве случаев, такое
происходит из-за педагога, а точнее, определенного
преподнесения информации на уроках, образом, не
соотносящимся с комфортным каналом восприятия
того или иного ученика. Это совершенно не означает, что учитель плохо преподает свой предмет, а
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лишь демонстрирует работу вышеупомянутой модели на практике со всеми вытекающими из этого
последствиями. И т.к. по итогу, от разделения на
«гуманитариев» и «технарей» зависит будущее отдельной личности, очень важно учитывать информацию, которая преподносит нам модель А.
Ярким примером ситуации с «гуманитарным
технарем» может служить человек с болевой структурной логикой (БЛ). Такие люди от природы не
слишком последовательны и быстро теряют интерес к чему-то, если его не подогревать, им трудно
сосредотачиваться на каком-либо логическом анализе слишком долгое время, становится скучно.
Однако у них могут быть способности к математике. И если такому ученику попадется учитель с
базовой структурной логикой (конфликтующий с
ним по БЛ), который автоматически старается систематизировать все вокруг себя и, зачастую, работает исключительно по одному и тому же алгоритму, это может убить в ученике любую предрасположенность к предмету, не дав ей раскрыться. В
особо серьезных случаях, он даже может посчитать
себя глупым, не усидчивым или неспособным понимать изучаемый предмет, а учитель, в свою очередь, может сделать отрицательные выводы об обучающемся, что и происходит порою. И это лишь
один из подобных примеров.
Кроме важной информации о самих аспектах и
мерностях функций стоит учитывать и деление
оных на блоки по парам. Это обеспечивает возможность согласовывать процессы непосредственного
восприятия и оценки полученной информации. Разделение блоков происходит в зависимости от расположения в модели А.
Блок Эго – состоит из двух осознанных сильных функций. Базовой и творческой. По данному
блоку человек работает довольно продолжительно
и эффективно. Решать может и частные задачи, и
выявлять общие свойства и закономерности у совершенно различных ситуаций. Результаты работы
по функциям, входящим в данный блок могут быть
использованы как для своих нужд, так и в интересах общества в целом.
Блок СуперЭго – его можно назвать блоком,
через который социум неким образом осуществляет
управление индивидуумом. Он состоит из двух слабых функций, которые при этом осознаются: ролевой и болевой. Особенностью этого блока является
то, что воздействие по нему весьма дискомфортное.
Человек знает о своей слабости в этих областях, но
из-за хорошей осознанности данных функций он
понимает, что необходима реакция, однако длительно выдавать ее очень непросто. Как правило,
воздействие по этому блоку заставляет собраться,
мобилизоваться, и задействовать для ответа функции своего блока Эго.
Блок СуперИд (иногда называется «детским
блоком»). Данный блок включает в себя слабые неосознанные функции: суггестивную и активационную. Как правило, заниматься по нему какой-либо
целенаправленной деятельностью трудно, поэтому
чаще всего по блоку СуперИд человек охотно принимает от окружающих информацию по аспектам,
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в отдельные моменты, провоцируя их на более активную выдачу этой информации. Так же необходимо знать, что любая поддержка по детскому
блоку поднимает настрой и настроение человека в
сложной ситуации.
Блок Ид. В него входят фоновая и ограничительная функции. Основной задачей данного блока
выступает отслеживание безопасности, а так же некое удовлетворение базовых нужд самого человека
и, возможно, его близкого окружения. Любая другая деятельность по этому блоку не представляет
интереса и, как правило, социально значимых результатов по нему не бывает. [4]
Блоки модели А при правильном понимании
дополняют вышеперечисленную информацию до
более полной картины, помогая точнее осознать
структуру построения «матрицы» различных типов. Они более детально объясняют особенности
взаимодействия между людьми, что может помочь
преподавателю при создании более дружного и слаженного коллектива. Этой информацией можно
пользоваться, рассаживая учеников по парам для
более успешной работы на уроках, при командных
играх и взаимодействиях, сплачивающих класс, помогающих почувствовать дух товарищества и важность коллективизма.
Кроме прочего, применение модели информационного метаболизма в педагогической среде с
учетом выделенных блоков и знаний о них значительно облегчает взаимодействия учителя с обучающимися, как во время уроков, так и во внеурочное
время. Не является секретом тот факт, что педагог
должен владеть знаниями о различных разделах
психологии, ведь работать с подрастающим поколением без этого невозможно. Формировать личность, помочь ей в полной мере осознать себя – это
ответственная и сложная задача, которой занима-
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ется каждый учитель, помимо обогащения знаниями своих учеников. Модель А выступает незаменимым помощником в реализации любой из приведённых задач, ибо благодаря ей становится гораздо
яснее и понятнее сама суть восприятия нами мира,
который нас окружает. Не подавлять врожденные
сильные стороны, поддерживать и не травмировать
слабые каналы восприятия детей и понимать нюансы их стыковок и взаимодействий – это невероятно важно и интересно при работе в школе и любом коллективе, где взаимодействуют такие разные, но по-своему прекрасные типы личности.
Таким образом, модель А является кладезю необходимых знаний, помогающих при работе в педагогической среде. Она, своего рода, инструкция к
тому или иному человеку, объясняющая нечто, что
до ее создания можно было наблюдать лишь ощутимым, не до конца осознаваемым образом. Труды
Карла Густава Юнга, Аушры Аугустинавичюте и
многих других неназванных, но работающих в этом
направлении авторов, заслуживают того, чтобы
ознакомиться с ними, заслуживают внимания педагогов и учителей, формирующих будущее, посредствам тех, кого они обучают.
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