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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Денис Васильович Кіслов, 
 доктор наук з держ. управління, 

кандидат політичних наук, доцент, 
академік УАН і АН ВО України, 

заст. директора Навчально-наукового інституту 
журналістики, кіно і телебачення КиМУ 

 

РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 
ВИДАВНИЦТВА 

НА ЗАСАДАХ 
СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ 
 

У статті проаналізовано еволюцію формування 

основних концепцій маркетингу, окреслено поняття 

соціально-етичного маркетингу та його основних 

елементів. Обґрунтована важливість їх використання в 

розробці рекламної кампанії видавництва. 

Ключові слова: соціально-етичний маркетинг, 

ринкова діяльність, методи управління, комунікаційна 

політика. 

 

Елементи маркетингу використовуються в практиці 

ринкової діяльності з найдавніших часів. Спочатку ці 
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елементи були примітивними. Проте еволюції становлення 

нових підходів до розуміння маркетингової діяльності 

сприяли різноманітні культурні фактори. Варто зазначити, 

що, з одного боку, значний влив мали наукові дослідження 

в цій галузі, які аналізували ситуацію на ринку й шукали 

нових підходів до просування продукції. І з другого – 

формування різних концепцій маркетингу можна вважати 

відповіддю на суспільні запити. Термін «маркетинг» 

уперше з’являється на зламі ХІХ і ХХ століть в 

економічній науковій літературі США. Він походить від 

англійського слова «marketing», яке можна перекласти як 

«торгівлю», «продаж», «збут», воно ж, у свою чергу, 

походить від слова «market», яке означає «ринок», а в 

ширшому значенні – ринкову діяльність [1]. Саме в цей 

період у світі відбувається бурхливе зростання важкої 

промисловості, виникають перші серйозні кризи через 

перевиробництво та стрімко зростає конкуренція. Усі ці 

фактори викликали потребу у створенні стандартних 

методів управління ринками та дослідження споживчих 

потреб. У час свого становлення головними завданнями 

маркетингу були: забезпечення ефективного збуту, 

організація торгівлі та розміщення реклами. 
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Проте нині маркетинг охоплює набагато ширшу 

сферу діяльності, яку можна поділити на два види: сферу 

дослідження та сферу впливу. До першої можна зарахувати 

вивчення й аналіз ринків, характеристику цільової 

аудиторії, дослідження потреб груп споживачів і створення 

бізнес-стратегії підприємства з урахуванням цих факторів. 

До другої сфери входить формування вподобань і бажань 

споживачів, створення нових потреб ы вплив на рівень 

попиту [2]. 

Нині існує п’ять способів реалізації комунікаційних 

стратегій, виходячи з яких виробництва організовують 

власну маркетингову діяльність.  

Концепція вдосконалення виробництва. В основі її 

ідейних засад лежить теза про те, що потенційні споживачі 

матимуть лояльне ставлення до продукції, яка значно 

поширена і має доступну ціну (наприклад, товари першої 

необхідності). Отже, основні стратегічні підходи 

підприємства концентруються на поліпшенні виготовлення 

одиниці продукції та вдосконаленні системи розподілу. 

Концепція вдосконалення товару. Тут постулюється 

ідея про те, що споживачі формуватимуть лояльне 

ставлення до тих товарних одиниць, які відповідають 

ознакам найвищої якості, найкращих експлуатаційних 
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властивостей та інноваційних характеристик. Обираючи 

цю концепцію, компанія починає займатися  постійним  

удосконаленням уже готового товару і створенням нових 

товарів, які відповідають названим властивостям. 

Концепція інтенсифікації комерційних зусиль 

(концепція збуту) – маркетингова бізнес-стратегія, яка 

орієнтується передусім на формування ефективної системи 

збуту та стимулювання продажів. Цей підхід не 

орієнтується на вивчення та аналіз потреб цільових груп 

споживачів, а зосереджує основні зусилля на інтенсивному 

просуванні товарів на нішеві ринки. 

Концепція маркетингу (концепція традиційного 

маркетингу) ставить за основу виявлення та формування 

споживчих потреб у межах своїх цільових ринків; має на 

меті забезпечення необхідної задоволеності покупців 

ефективнішими і досконалішими методами (порівнянно з 

конкурентами). 

Концепція соціально-етичного маркетингу. У її 

основі міститься ідея про те, що компанія є не лише 

суб’єктом економіки в межах конкретного ринку, а й 

значно впливає на суспільство в цілому. Тому головною 

метою будь-якого бізнесу стає визначення потреб та 

інтересів цільової аудиторії і забезпечення бажаної 



9 
 

задоволеності ефективнішими і продуктивнішими 

(порівнянно з конкурентами) методами, одночасно 

зберігаючи добробут споживачів і суспільства в цілому [3] 

. 

Варто зазначити, що соціальний маркетинг 

використовує прийом перенесення принципів традиційного 

(комерційного) маркетингу на маркетинг соціальної сфери 

і ставить за основну мету зміну людської поведінки. 

Головним методом тут виступає орієнтація на цільові 

споживчі групи. Основною ознакою такого підходу є 

розробка, реалізація і контроль за впровадженням програм, 

метою яких є забезпечення сприйняття і зміни в потрібний 

бік суджень і думок окремих цільових груп про соціальні 

ідеї, соціальні реалії або конкретну діяльність [4]. 

Далі, якщо брати до уваги основні засади, то можна 

виділити основні принципи, запозичені в соціального 

маркетингу, які лягли в основу згаданої концепції, а саме: 

- принцип соціальної корисності. Діяльність 

організації має приносити користь споживачам і 

суспільству загалом.  

- використання технік та інструментів комерційного 

маркетингу. Ідеться про використання системи 

інтегрованих маркетингових комунікацій – набору, 
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пов’язаних між собою інструментів, які забезпечують 

ефективну комунікаційну політику підприємства: реклама, 

директ-маркетинг, стимулювання збуту, зв’язки з 

громадськістю тощо.  

Соціально-етичні принципи маркетингової 

діяльності виділились в окрему концепцію під впливом 

історичних змін у суспільстві, які можна поділити на такі 

групи:  

- економічні: вичерпність природних ресурсів і, в 

окремих випадках, їхня невідновність; зростання 

конкуренції між суб’єктами ринків; 

- екологічні: погіршення умов навколишнього 

природного середовища, забруднення підприємствами 

довкілля; 

- демографічні: збільшення кількості населення, 

урбанізація; 

- соціокультурні. До цієї, групи можна зарахувати 

виникнення в ХХ столітті таких соціальних рухів, як 

консьюмеризм (спрямований на захист прав споживачів) та 

інвайроменталізм (спрямований на захист навколишнього 

середовища); також виникнення критичного ставлення до 

масової культури, що спричинило зміни ціннісних 

орієнтацій суспільства [5]. 
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Відтоді, коли соціально-етичний маркетинг 

виділився в окрему концепцію, змінювались і основні 

методи його реалізації. 

Проаналізувавши місце соціально-етичного 

маркетингу в системі підходів до етичного ведення бізнесу, 

можна визначити його основні завдання. Їх можна 

поділити на дві групи: 

1. Завдання, які виконуються за допомогою 

інструментів традиційного маркетингу:  

- реалізація комунікаційної стратегії;  

- забезпечення збуту; 

- забезпечення стабільних прибутків; 

- задоволення споживчих потреб; 

2. Завдання, які мають соціальне спрямування: 

- визначення інтересів суспільства як пріоритетних; 

- поліпшення життя суспільства; 

- зміна ставлення до конкретних соціальних явищ, з 

метою поліпшення стану суспільства або навколишнього 

природного середовища; 

- урахування ціннісних орієнтацій суспільства; 

- створення та пропагування етичних цінностей 

серед суспільства. 
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Отже, можна дійти висновку, що нині для бізнесу 

стає важливим визначення своєї суспільної місії та її 

адекватна репрезентація комунікативними засобами. 

Нехтуючи цими факторами, підприємство ризикує 

зіштовхнутись із непередбачуваними запитами або 

критикою з боку соціуму. Тому концепцію соціально-

етичного маркетингу можна розглядати не тільки як один 

із філософських підходів до ведення приватного 

господарства, а і як набір інструментів, який забезпечує 

ефективну комунікацію з цільовими групами та сприяє 

формуванню позитивного ставлення до компанії.  

Далі для того, щоб визначити місце реклами в 

системі маркетингової діяльності видавництва, необхідно 

встановити основні сутнісні риси реклами. 

Дослідники Є. Ромат і Д. Сендеров дають таке 

структурне визначення терміна: реклама є типом 

соціальної масової комерційної комунікації, яка 

ініціюється, формується та оплачується конкретним 

рекламодавцем і спрямована до адресатів, конкретний 

склад яких не є невизначеним. Метою комунікації є 

формування певної цільової психологічної установки в 

отримувачів рекламного звернення щодо об'єкта 

рекламування [6]. 
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У сфері маркетингової діяльності реклама виконує 

такі завдання: 

- здійснює підготовку потенційного покупця до 

сприйняття повідомлення про послугу чи продукт; 

- сприяє зростанню ринку збуту; 

- забезпечує підтримку високого рівня попиту на 

стадії масового виробництва продукції [7]. 

Реклама міцно пов’язана з усіма елементами 

маркетингової системи: вона або залежна від цих 

елементів, адже може входити до їх структури, або впливає 

на них. Маркетингові рішення не тільки визначають роль 

реклами та величину рекламного бюджету, а й впливають і 

на вибір засобів реклами, її стиль та канали поширення.  

У системі маркетингової діяльності підприємства 

реклама пов’язана з такими видами діяльності: 

- Маркетингові дослідження. Вони виявляють і 

досліджують смаки, мотиви та основні характеристики 

сприйняття цільової аудиторії.  Так, вони впливають на 

вибір тематики рекламної кампанії, засобів її втілення та 

каналів поширення.  

- Ринковий сегмент. Тут варто вказати, що вибір 

засобу рекламування залежать від позиціонування компанії 
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на ринку. Від цього залежить і тональність або стилістика 

реклами. 

- Тестовий маркетинг. Він вимагає невеликої за 

масштабами рекламної кампанії, яка є прообразом 

розширенішої кампанії, реалізованої в майбутньому. 

- Рекламні дослідження. Вони складаються з 

тестування рекламної ідеї, звітів і статистичних даних про 

загальну кількість контактів, відстеження опублікованої 

реклами, перевірки реакції аудиторії. Також тут  

розраховуються витрати та розраховується ефективність 

реалізованої рекламної кампанії. 

- Розробка назви й товарного знаку. Таку роботу 

може розпочати рекламний відділ або агентство, адже ці 

елементи відіграють надзвичайно важливу роль у кампанії 

просування. Це дає змогу дійти висновку, що реклама 

також пов’язана з брендингом [8]. 

У комплекс маркетингу входять ті засоби, які 

підприємство може використовувати для підвищення рівня 

попиту на свій товар або здійснювати просування себе як 

бренда. Головною метою розробки комплексу є 

завоювання стійких ринкових позицій і забезпечення 

значних конкурентних переваг підприємства. Звертаючись 

до класичного трактування, можна визначити, що  
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комплекс маркетингу складається з таких структурних 

елементів: «товар», «ціна», «розподіл», «просування».   

Оскільки вище визначено, що реклама повністю 

інтегрована в систему маркетингу і тісно пов’язана з усіма 

його інструментами, то можна зробити логічне 

припущення, що і специфіка застосування реклами у 

видавничій сфері виходить зі специфіки функціонування 

видавничого маркетингу. Варто зазначити, що в межах 

філософської концепції останній не відрізняється від 

загальної моделі маркетингу на ринку. Проте відмінності 

видавничого маркетингу полягають в особливостях 

функціонування системи технологій видавничої справи та 

прийнятті стратегічних рішень. Отже, у цій сфері загальні 

принципи маркетингу набувають конкретніших, 

адаптованих до специфіки бізнесу ознак.  

Звертаючи увагу на стратегії просування в галузі 

книговидання, можна вказати, що реклама може бути 

орієнтована за двома напрямами: 

- Рекламування книги як товару. Такий тип промоції 

орієнтується передусім на специфіку і споживчі цінності 

книги як товару. Основна увага концентрується або на 

готовому продукті, або акцентується на особистому бренді 

автора.  
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- Рекламування видавництва як бренда. За цим 

напрямом здійснюється просування на ринок видавництва 

як марки, а не окремої його продукції [9]. 

Для кращого розуміння специфіки функціонування 

реклами у видавничій сфері необхідно докладніше 

розглянути вказані напрями.  

Рекламування книги здійснюється видавництвом для 

реалізації конкретних і недовгострокових тактичних цілей. 

Його особливості виходять із тлумачення книги як 

специфічного товару. Така специфіка зумовлена низкою 

характеристик книги, а саме:  

- книга має особливу споживчу цінність – 

можливість задовольняти духовні потреби індивіда; 

- книга одночасно є і матеріальним, і інформаційним 

продуктом з можливістю тривалого зберігання; 

- якість інформаційного наповнення книги важко 

оцінювати; 

- споживання цього продукту може бути пов’язане 

як з інтелектуальною працею, так і з дозвіллям. 

Просування книги також може поділятися за трьома 

напрямами: це може бути рекламування окремої книги, 

рекламування книг окремого автора або промоція серії 

книг. Тому залежно від типу продукції та напряму 
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рекламування, реклама книг орієнтується на специфічну 

цільову аудиторію. Проте можна відразу зазначити, що 

кількість цільових груп буде меншою, ніж у випадку 

рекламування видавництва.  

Також варто додати, що при рекламуванні книги 

часто лежать в основі короткострокові цілі. Тому така 

реклама може бути прописана в «плані тактичного 

маркетингу» – документі, який є інструментом координації 

основних маркетингових інструментів в межах стратегії 

підготовки видання до друку.  

Рекламування видавництва передбачає просування 

на ринок видавничого бренда. У його основі лежать 

довгострокові стратегічні маркетингові цілі, які 

спираються на ідеї визначеної маркетингової концепції.  

Саме поняття «видавничий бренд» можна 

трактувати як існування окремої марки, яка завдяки 

ефективній комунікації створює позитивні асоціації в 

учасників ринку з конкретним виданням і зумовлює 

лояльне ставлення до нього [10]. 

Ключовою в просуванні видавничого бренда є 

ефективна комунікаційна політика, яка покликана 

створювати такий імідж компанії, який би відповідав 

основним ідейним засадам комплексу маркетингу. Також 
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використання брендування дозволяє знизити ризики 

витіснення з ринку [11]. Крім того, слід згадати, що 

використання вказаного способу просування дозволяє 

поширювати інформацію про компанію на продукцію, яку 

вона випускає. Так, лояльний до бренда клієнт має змогу 

скласти враження про товар на основі власного ставлення 

до марки.  

Отже, при виборі видавництва як об’єкта 

просування можливе використання іміджевої реклами, яка 

б акцентувала увагу на ідеологічних засадах бізнес-

політики компанії. Вона може стати ефективною формою 

комунікації, яка б забезпечувала виконання маркетингової 

комунікаційної стратегії.  

Враховуючи специфіку функціонування видавничої 

галузі, можна дійти висновку, що об’єктом промоції має 

виступати не товар, а саме видавництво. Такий підхід 

дозволяє сформувати лояльне ставлення до бренда, яке б 

забезпечило стабільне положення на ринку, а не 

обмежуватися висвітленням характеристик окремої 

продукції.  

Отже, посилаючись на викладений вище аналіз 

наукової літератури, можна дійти висновку, що концепція 

соціально-етичного маркетингу є нині однією з най 
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ефективніших комунікаційних стратегій для бізнесу. Вона 

сформувалася під дією культурних змін у соціальному 

середовищі і тому використовує не лише класичні 

маркетингові інструменти, а й ураховує фактор соціальної 

відповідальності бізнесу. Тому, вказана концепція може 

стати ефективною системою  просування видавництв.  

Також розглянувши специфіку функціонування 

реклами як одного з елементів просування в системі 

маркетингу, було встановлено, що вона може стати 

ключовим інструментом побудови ефективної комунікації 

між підприємством і групами споживачів книжкової 

продукції. Оскільки реклама тісно пов’язана зі всіма 

елементами маркетингу видавництва, можна підсумувати, 

що за умови правильної побудови рекламного звернення, 

воно може найповніше висвітлити головні принципи, на 

яких будується місія окремого бізнесу. Отже, спираючись 

на принципи соціально-етичного маркетингу, доцільно 

використовувати іміджеву рекламу. До основних переваг 

такого вибору можна зарахувати її направленість на 

стратегічні, тобто довгострокові, маркетингові цілі і також  

здатність формувати позитивний образ компанії в 

суспільній свідомості.  
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ХУДОЖНЄ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІДЕЙ  

Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО  
В АМЕРИКАНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ ХХ СТ. 

 

У статті досліджується вплив творчості 

російського класика ХІХ ст. на романістику сучасних 

письменників США. Мета дослідження – визначити 

особливості художньої рефлексії ідей Ф.М. Достоєвського 

у творчості американської романістки Дж. К. Оутс. 

Проводяться типологічні паралелі з огляду на специфіку 

висвітлення у творах проблем життя і смерті, 

зображення руйнації родини, глибинних причин 

злочинності, що розкриваються через зображення доль 
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кількох братів. Зроблено висновки, що алюзії на роман 

російського класика стали засобом увиразнення одвічних 

констант людської психіки і свідомості.  

Ключові слова: пошук власної особистості, смисл 

життя, проблема насильства і жорстокості у родині, 

проблема тотального надособистісного і суспільного 

контролю, руйнування зв’язків особистості із соціумом, 

ізоляція, відчуження. 

 

Вплив творчих здобутків класика російської прози 

Ф.М. Достоєвського на процес розвитку світової 

літератури ХХ та початку ХХІ ст. важко переоцінити. 

Філософські, соціальні та морально-етичні проблеми, що 

розкриваються у творах великого митця, художньо 

переосмислюються та розвиваються у творчості сучасних 

майстрів слова. «Перший психолог світової літератури» (за 

висловом Т. Манна) експлікував глибини людського 

душевного сум’яття, акцентував співвідношення долі 

окремої людини і «долі народної», актуалізував проблему 

психології влади і політики. До його досягнень належить 

розвиток соціально-психологічного роману, створення 

«суб’єктивного реалізму» та нового романного жанру 

«роману-трагедії». 
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Контактно-генетичні зв’язки і типологічні 

відношення між творчістю Ф.М. Достоєвського та 

письменників США є предметом пильної уваги багатьох 

вітчизняних і зарубіжних науковців. Проблема “Фолкнер – 

Достоєвський” досліджувалася у роботах Жаном 

Вейсгерб’єром, Едвардом Васіолеком, Федором Гвінном, 

Ніколаєм Анастасьєвим. В дисертації Л. Хваль робиться 

спроба дослідити зв’язки між творчістю російського 

класика та представниками «“Південної школи” роману 

США», в якій стверджується, що «Достоєвський, і 

письменники-південці звертаються до минулого, 

любуються ним. У своїх творах вони прагнули створити 

“іншу реальність”, протиставити її бездуховності нового 

часу (“Мужик Марей” у Достоєвського, “Ведмідь” у 

Фолкнера, історія Касса Мастерна у романі Уоррена “Все 

королівське військо”)». Адже, «письменники-південці», як 

і російський митець, не прийняли моралі нового 

суспільства з його бездуховністю і стандартизацією 

людської особистості [3].  

Окремі паралелі між творчістю Достоєвського та 

творчістю Р.П. Уоррена проводять у своїх наукових 

розвідках Хьюі Мур, Вільям Бедфорд Кларк, Джеймса 

Джастус, Барнет Гуттенберг, М. Мендельсон і Л. 
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Татарінова, Д. Затонський, Т. Денисова, Ю. Лідський, Т. 

Некряч. Ґрунтовною в цьому аспекті є стаття О. 

Механікової «Екзистенціальні “уроки” Ф.М. Достоєвського 

у творчості Сола Беллоу» та кандидатські дисертації та 

статті російських дослідників А. Боярської та Н. Чугунової. 

Проблема «Достоєвський – Персі» розкривається у працях 

американських науковців Томаса Даніеля Янга і Роберта 

Коулза. 

У своїй статті ми звертаємо увагу на проблему 

художньої рефлексії окремих ідей Ф.М. Достоєвського у 

творчості сучасної письменниці США Джойс Керол Оутс. 

Ця проблема ще не піднімалася вітчизняними 

літературознавцями, що зумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Мета нашої наукової розвідки – визначити 

особливості художньої рефлексії ідей Ф.М. Достоєвського 

у творчості Дж.К. Оутс на прикладі порівняльного аналізу 

роману Ф.М. Достоєвського “Брати Карамазови” та роману 

Дж.К. Оутс “Вбивці”. 

Романістика Ф.М. Достоєвського має великий вплив 

на творчість Джойс Керол Оутс, про що свідчить роман 

“Вбивці” (“The Assassins”, 1975), в якому американська 

мистикиня звертається до дослідження страшної безодні 
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душевного світу людини. Саме цей ракурс творчості, як 

здається, багато в чому обумовив звернення до традицій 

російського класика. Між романом Оутс та романом 

Достоєвського “Брати Карамазови” можна провести певні 

паралелі з огляду на особливості висвітлення проблем 

життя та смерті, форм вияву злочинності в суспільстві і 

кари за скоєне, зображення руйнування родини, що 

розкриваються через зображення доль кількох братів – 

синів негідної людини. 

Головні герої роману Оутс брати Петрі – Х’ю, 

Ендрю, Стівен – ненавидять один одного, ненавидять і 

свого батька – головного суддю, який зображений владною 

людиною, конформістом і власником і при цьому 

тримається типово американських пуританських цінностей. 

Власне йдеться про характерну для Америки 60–70-х років 

ХХ ст. ситуацію.  

Про характер родини, до якої належать брати Петрі, 

багато говорять обставини народження Стівена, про що 

стає відомо наприкінці pоману. Знущаючись з молодшого 

брата, Ендрю говорить, що його народження було 

“частиною політичної домовленості”. Старший Х’ю в 

шаленстві кричить: “Я ненавиджу “сім’ю” Петрі… завжди 

нехтував її цінностями, її традиціями, її мораллю, її 
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власністю, її грошима… [4, 59]”. Перша дружина Ендрю 

Вілла з холодно і жорстоко говорить: “…всі покоління 

родини Петрі… одружувалися на грошах – незважаючи на 

їхню репутацію, вони зробили мало корисного для 

управління країною… [4, 121]”. 

На Заході склалася своя традиція прочитання і 

сприйняття творчості Достоєвського, зокрема роману 

“Брати Карамазови”. Не випадково, коли Оутс звернулась 

до історії родини, де є кілька братів, вона апелювала до 

художнього досвіду Достоєвського. І не тільки у процесі 

формування проблематики твору. Так, за її визнанням, 

“структура коментує зміст [5, 23]”. В книзі “На межі 

неможливого. Трагічні форми в літературі” (“The Edge of 

Impossibility: Tragic Forms in Literature”, 1972), Оутс пише, 

що роман «Брати Карамазови» представляє «сам процес 

роботи творчої уяви… Але він має чіткий план, його ціле 

будується за принципом контрапункту. Ідея роману 

рухається до чіткої заяви: страждання перетворюються на 

радість [5, 88]». І далі: «Особливо цінним у Достоєвського 

як письменника є, ймовірно, не тільки його розуміння 

людської природи чи розумна інтерпретація ідей, а радше 

його гнучка демонстрація мистецтва романіста – чудове 

вміння створити неочікуване... та уява, настільки багата, 
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що характери та ідеї розвиваються ніби за власною волею 

[5, 113]». «Суть геніальності Достоєвського-художника, 

здається, міститься в динаміці його художнього світу... 

Тема нового народження та відродження набагато ширша 

за початкову релігійну (і досить містичну) ідею, це частина 

його образного світу [5, 91–92]». «Достоєвський володіє 

глибоким розумінням суспільства та людського 

характеру... Його психологічні прозріння стосуються 

самокатувань егоїстичної натури та їхніх наслідків – жаги 

руйнування та загибелі. Як автор роману ідей він завжди 

викликає в читача захоплення [5, 112]». 

Слушно зауважив Г.В. Анікін, що: «Художній світ 

роману “Брати Карамазови” став для Оутс своєрідним 

естетичним ідеалом, на який вона орієнтується і з яким 

сперечається у своєму творі [1, 129]». В уявленні 

Достоєвського ідеалом сім’ї є “родина як практичне начало 

любові [2, 249]”, а тому її руйнування, за Достоєвським, – 

це “розпуста відчуження” [2, 15; 270]. Подібна система 

оцінок близька також для Оутс. Але на противагу 

Достоєвському, який вірить в те, що через страждання 

людина досягає морального відродження, Оутс не приймає 

цю ідею: «Страждання не спонукає нас об’єднатися в 

людське братерство [5, 156]». Письменниця вважає, що 
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ідея вічного життя переможе відчуття постійного страху, 

болі, страждання і смерті: «Життя не подолати. Не 

знищити... Життя триватиме [4, 10]». Цю думку Оутс 

вкладає в монолог Х’ю Петрі, але, зрозуміло, що вона 

близька і їй. 

Характер Х’ю Петрі в загальниках не відповідає 

якомусь певному герою Ф. Достоєвського, але в романі 

“Вбивці” він є частиною “структури”, яка свідомо 

орієнтована письменницею на роман “Брати Карамазови”; 

відповідно образ Х’ю мимовільно асоціюється з образом 

Дмитра Карамазова, хоча як людські індивідуальності вони 

неспівставні. Можна лише зазначити, що Х’ю, як і Дмитро 

Kарамазов, живе емоціями, але в темпераменті Х’ю не 

видно тієї сили пристрастей, яка властива герою 

Достоєвського. Близькість до характерів Ф. Достоєвського 

відчувається, перш за все в тому, що Х’ю також живе в 

постійному сум’ятті та нервовій напрузі і, подібно до 

“дивакуватих” героїв Достоєвського, дозволяє собі дивні 

вибрики щодо своїх знайомих, відверто намагаючись 

викликати скандал та негативну реакцію.  

Прагнучи змін у житті, Х’ю Петрі відходить від 

родини, пориває з заповітами роду, відомого в Америці з 

ХVII століття, і, що показово, стає художником-
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карикатуристом. Таким чином він виказує свій особистий 

протест. Він створив цикл карикатур, у яких викривав 

політичний фанатизм, але зробив це з позиції аполітизму, 

сміючись з «епохи знищення та гниття [4, 98]».  

На сторінках роману американська дійсність 

представлена як загальна трагікомедія: мова йде про 

«безглузді театральні трюки помираючого суспільства [4, 

25]», чи про загальну змову проти людяності, або ж світ 

страху. В монологах Х’ю йдеться про втрату справжніх 

цінностей, про перетворення життя на ганебний фарс, 

слова художника-карикатуриста сповнені сарказму щодо  

перспектив споживацької Америки. 

Письменниця створює чіткий психологічний 

портрет персонажа, розкриває його чуттєву 

неповноцінність. Важливу роль відіграє його розчарування 

у коханні до Івонн. Психічна неврівноваженість, зумовлена 

невдачами в коханні і житті, стає дедалі помітнішою, 

змушує Х’ю звернутися по допомогу до психоаналітиків; 

хоча він їм не довіряє, вважає шарлатанами, але вперто 

відвідує психоаналітичні сеанси. Письменниця майстерно 

пародіює уявлення про “Едіпів комплекс” у сценах, в яких 

змальовуються зустрічі з психоаналітиками та 

відтворюються його відверті розповіді. У випадку Х’ю 
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теорії Фройда виявилися неефективними, його 

хворобливий душевний стан закінчується спробою 

самогубства: він стріляє в себе з револьвера, але не вбиває, 

а стає калікою – сліпим і глухим. 

Через “потоки свідомості” трьох персонажів – Х’ю, 

Івонн і Стівена розкриваються ідейний, моральний та 

етичний аспекти образу Ендрю Петрі. Діяльність брата і 

чоловіка є предметом роздумів і обговорень є його 

насильницька смерть, у них він постає як “ідеолог” влади й 

насильства. В характері Ендрю ніби поєднуються окремі 

риси персонажів Достоєвського: гріх інтелектуальної 

гордині” Івана Карамазова зi злочинністю розумного лакея 

” Смердякова [5, 97]. Його ідеї профашистські, хоча він 

намагається це приховати: теоретизує, поринає у 

софістичні роздуми.  

Реакційність і антигуманність поглядів Ендрю 

очевидна. Він виступав проти засад суспільного життя, з 

ненавистю говорив про чорношкірих, індіанців, називав 

людину звіром, яким потрібно керувати, хотів 

підпорядкувати народ владі церкви та політиків; власне був 

ворогом усього прекрасного. У розмові з Івонн він заявив: 

ніщо не має значення, прекрасне – абсурдне, краса заважає 

людині. Оцінку політичним трактатам Ендрю дає Х’ю: 
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«Консервативна риторика, під маскою якої приховується 

свинська мораль [4, 21]». У романі розкривається 

“прагматичне бачення світу [4, 53]”, метою якого є 

маніпуляція долями людей. 

Якщо говорити про розкриття таких рис як цинізм і 

лакейство, потрібно згадати образ “двійника” Ендрю – 

Еліота Стейсі, редактора журналу. Для цього сина 

поліцейського Ендрю був ідеалом владного керівника, який 

вмів керувати послідовниками Джона Берча. Стейсі 

намагався бути схожим на свого кумира навіть в 

зовнішності, копіював його жести й міміку, а також він 

намагався перейняти ідеї, погляди й вульгарну поведінка. 

Про духовне та фізичне руйнування особистості 

йдеться у другій частині роману “Вбивці”. Оутс створює 

складний образ другої дружини Ендрю Петрі. Івонн – 

молода, дуже приваблива жінка з гострим розумом і 

почуттям самотності, життя якої складається нелегко. Роль 

цього образу багатозначна. Тільки Івонн певною мірою ще 

могла бути з’єднувальною ланкою між членами родини, що 

розпадалася. Усі брати Петрі відчувають потяг до другої 

дружини Ендрю Івонн. Про її життя розповідається 

детальніше, ніж про їхнє власне. Її ставлення до братів 

важливе для розуміння їхніх характерів. Але образ виконує 
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також інші функції. У ньому типізована доля спочатку 

непоганої людини, яка непомітно для себе втягується в 

страшну рутину, в незвичні нелюдські стосунки, в коло 

ідей, антигуманний характер яких вона не усвідомлюється. 

Як наслідок Івонн стає жертвою антигуманної моралі та 

ідей, жорстоких терористичних дій, притаманних 

сучасному суспільству. Вона гине спочатку морально і в 

фіналі – фізично. 

Стівен, молодший брат, уособлює інший варіант 

творчої особистості, і, на нашу думку, є прообразом іншого 

персонажа – Натана Вікері з наступного роману Оутс “Син 

ранку” (“Son of the Morning”, 1978). Ще у віці дванадцяти 

років Стівен відчув, що на нього зійшло Боже 

благословення. Він отримав здатність залишати власне 

тіло, але навіть коли “…перебував у ньому, відчував, що 

існує всередині свого “господаря”, Стівена Петрі [4, 511]”. 

Усвідомлення того, що він – частина Бога в людській 

формі, стає джерелом духовної гордині, яку необхідно 

приборкувати. 

Це новий для Оутс тип героя: пророк, який відчуває, 

що Бог залишив його, натомість в душі утворюється 

повний духовний вакуум. Стівен Петрі розірвав стосунки з 

родиною, з братами. Подібно до Х’ю, він сприймає родичів 
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з ледь прихованою ненавистю. Відчуження від близьких 

спричинило його навернення до католицизму. Для 

протестантів Петрі це був неприхований виклик. Він навіть 

збирався стати священиком, але не здійснив свого наміру. 

Стівен Петрі, подібно до Альоші Карамазова, намагається 

“замолити гріхи” своїх близьких; якийсь час він навчався в 

єзуїтській семінарії. Але його “милосердний бог” не в силі 

зупинити зростання терору. Стівен “відчуває” близькість 

“бога” і водночас бачить, що його “бог” дозволяє вбивства. 

Стівен думає про те, що «бог перейняв тактику диявола. 

Бог, єдиний у своїй сутності, з’являвся в багатьох 

непримиренних особах [4, 521]». «Чим менш ви людяні, 

тяжіючи до бога чи тікаючи від нього, тим більшою 

небезпекою для людей ви стаєте [4, 484]». Ставлення 

Стівена до релігії та зневіри, до бога та до диявола 

письменниця трактує в тому ж дусі, у якому вона 

тлумачить тему релігії в романі Достоєвського “Брати 

Карамазови”. У книзі “На межі неможливого…” Оутс 

звертає увагу на слова Великого інквізитора, який 

звинувачував Христа в тому, що той сам не любить людину 

і не розуміє її, і далі письменниця робить такі висновки: 

«Тяжким ударом по ідеалістичних віруваннях старця 

Зосіми є судження про совість, висловлені чортом. Те, що 
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Достоєвський тут говорить, повністю суперечить тому, що 

він говорив раніше [5, 110]». І далі: «Трагічне бачення 

життя, безумовно, протистоїть християнському баченню [5, 

107]». 

У другій частині твору згадується про те, що відразу 

після смерті Ендрю виникають різноманітні версії, серед 

яких є міфічні та абсурдні, щодо причетність різних людей 

і організацій до його вбивства. Напрошується думка про 

аналогію з вбивствами Джона (а також Робертом) Кеннеді 

або Мартіна Лютера Кінга, адже окремі дослідники 

вважають, що тема роману певною мірою була підказана 

Оутс цими політичними вбивствами. Справжніх вбивць 

цих визначних політичних діячів США або людей, які мали 

можливість замовити вбивство, не знайшли до сьогодні. 

Тож, Оутс підставно вважає, що має право не відповідати у 

романі “Вбивці” в прямій формі на запитання: хто все ж 

таки застрелив Ендрю і його вдову? 

На нашу думку, кожен з Петрі має свого вбивцю, 

хоча фізично помер лише Ендрю, адже кожен з персонажів 

переживає своєрідну духовну смерть.  

Висновки. Таким чином, алюзії на роман російського 

класика стали засобом увиразнення одвічних констант 

людської психіки і свідомості. Брехливість, лицемірство, 
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жорстокість, ті риси, які Е.Т.А. Гофман назвав “нічними 

сторонами душі”, в Америці 1970-х рр. виявились 

запитаними політикою і політиками. Створені Оутс образи 

– віддзеркалення, своєрідні двійники до персонажів “Братів 

Карамазових”, набувши американського виміру, 

продемонстрували актуальність і вітальність традиції 

російського класика в іншому географічному і соціальному 

середовищі, в новому історичному часі. Однією зі 

складових цієї традиції, яка визначила одну з домінантних 

проблем романістики Оутс, є пошук Бога і пов’язаних з 

ним істин, в тому числі і сенсу життя. 

Перспективи дослідження. В цій статті ми лише 

окреслили окремі моменти зіткнення художніх систем 

окремих письменників США ХХ ст. і російського 

письменника ХІХ ст. Ф.М. Достоєвського і провели 

паралелі між його ідеями та їхніми художніми рефлексіями 

у творах Джойс Керол Оутс, що підтверджує думку про 

важливий вплив творчого спадку російського класика на 

розвиток як світової літератури, так і на літературу США 

зокрема. Розкриття цієї проблеми у згаданому ракурсі має 

доволі великі перспективи і потребує ґрунтовних 

досліджень. 
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ЗАГОЛОВОК ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ 
 
У контексті теорії комунікації особливої значення 

набуває текстовий діалог. Інтертекстуальність у 

заголовку стає значеннєвою домінантою, ключем до 

інтерпретації твору. Це своєрідний семіотичний сигнал, 

усвідомлення якого вможливлює розкриття механізму 

породження змісту. 

Ключові слова: заголовок, текстовий діалог, 

інтертекстуальність, прецедентний феномен, 

ремінісценція, алюзія, цитата, комунікація. 

 

Інтертекст – це своєрідний універсальний механізм 

культурної пам’яті, що охоплює все в довколишньому світі 

й знаходить вияв у синхронному і діахронному діалозі 

мистецьких та історичних явищ. У сфері комунікації 

особливої ваги набуває текстовий діалог, адже кожен текст 

спирається на попередні й подальші тексти, створені 

авторами, які мають своє світосприйняття, власну картину 

або образ світу, «... і в цій своїй іпостасі текст несе 
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значення минулих і подальших культур, він завжди на 

грані, він завжди діалогічний, оскільки завжди 

спрямований до іншого...» [7, ЕР]. Така особливість тексту 

вказує на його контекстне оточення. На думку Р. Барта, 

«кожен текст є інтертекстом; інші тексти представлені в 

ньому на різних рівнях у більш-менш упізнаних формах: 

тексти попередньої культури й тексти культури, що існує. 

Кожен текст є новою тканиною, зітканою зі старих цитат» 

[2, 83]. Інтертекстуальність закладена власне в природі 

тексту, а отже є його іманентною властивістю.  

Експліцитне представлення інтертекстуальності в 

заголовках фокусує увагу читача завдяки сильній позиції 

цього сегмента, формального його виокремлення з 

основного корпусу тексту. Уривки культурних кодів, 

формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом 

[1, 44–45] – вербальні маркери культури, матеріал для 

формування емотивно-оцінного тла контексту, виразником 

якого є заголовок.  

Методологічним підґрунтям дослідження 

інтертекстуальності стали праці Р. Барта [2], М.М. Бахтіна 

[3], Ю. Крістевої [9]. Мовознавчий вектор проблеми 

інтертекстуальності простежено в студіях А.П. Загнітка [5], 
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О.С. Кубрякової [10], О.О. Селіванової [13], Н.О. Фатєєвої 

[15] та ін. 

За визначенням О.С. Кубрякової, текст – «подія й 

семіотична, і лінгвальна, і комунікативна, і 

культурологічна, і когнітивна» [10, 72]. Виникнувши в 

межах конкретної національної культури, він пов’язаний із 

численними текстами інших культур. Цілісне сприйняття 

тексту можливе тільки з огляду на особливості його 

створення, тобто зважаючи на такі чинники, як автор, 

адресат, мета створення, авторська інтенція, час написання 

тощо, а також його інтертекстуальні зв’язки. 

Використовуючи відомі словесні формули в 

заголовку, письменник конденсує художній потенціал 

тексту-джерела, нашаровуючи на нього нові елементи 

змісту відповідно до нових мистецьких задумів. Унаслідок 

цього відкривається зовнішня межа тексту для 

інтертекстуального проникнення явищ інших епох. Вибір 

для заголовка відомої фрази чи її сегмента стає імпульсом 

для побудови нового тексту, визначає тему чи ідею твору 

або ж, навпаки, завершений текст завдяки своїй здатності 

на асоціативному рівні співвідноситися з відомими 

текстами потребує номінації з використанням 

інтертекстуальних елементів [16]. У цьому разі новий 
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художній текст є водночас конденсатором культурної 

пам’яті й генератором нових сенсів [11, 21]. Зазвичай 

актуальний не весь прототекст, а відповідні його 

компоненти: ситуації, образи, елементи. 

Інтертекстуальність відповідає конструкції «текст у 

тексті»: «Любе дзеркальце, скажи…» Г. Гордасевич – у 

тексті наявна апеляція до казки «Білосніжка і семеро 

гномів» братів Гримм і «Казки про мертву царівну та 

сімох богатирів» О. Пушкіна, що актуалізовано 

запозиченою фразою з прототекстів. 

Інтертекстуальність репрезентована за допомогою 

вживлення в текст цитат, алюзій, ремінісценцій. У сучасній 

гуманітарній науці немає єдиного підходу до тлумачення 

основних форм інтертекстуальності. Інколи поняття 

«цитата» набуває широкого сенсу, у межах неї 

досліджують алюзію і ремінісценцію [4].  

Цитування використовують для створення нового 

художнього тексту і водночас як апеляцію до авторитетної 

літературної традиції. У вузькому сенсі – це дослівне 

відтворення тексту з графічним маркуванням (лапки, 

курсив) і покликанням на текст-джерело. Цитування є 

еталонним різновидом інтертекстуальності, однак для 

заголовків художніх творів воно не характерне. Натомість 
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поширення набуває використання неатрибутованих цитат 

без графічного маркування та покликання на джерело. 

Інколи авторські інтенції зреалізовані в монтажі 

цитат, у модифікації різних елементів інтертекстуальності. 

Такий різновид інтертекстуальності в нашій роботі 

кваліфіковано як ремінісценція. За визначенням                      

О.О. Селіванової, «ремінісценція – (від лат. reminiscentia – 

спогад) – один із виявів текстової категорії 

інтертексуальності, що полягає в уведенні до конкретного 

тексту фрагментів, які нагадують адресатові події, факти, 

героїв, стилістичні прийоми, мотиви іншого тексту або 

твору мистецтва. Ремінісценція зумовлює рекурсивні 

відношення діалогічності тексту із семіотичним універсом 

культури» [13, 617]. Це своєрідна неявна чи підтекстова 

цитата. Показово, що письменники вибирають для 

заголовків вислови, ступінь упізнаваності яких досить 

високий. Серед них виокремимо власне українські вислови 

(пастиш «Мені тринадцятий рік минав…» В. Неборака – 

текст-джерело «Мені тринадцятий минало…» Т. 

Шевченка), перекладні (фраза нім. «Verviele doch, du bist 

schön» («Фауст» Й.В. Гете) у радянському й 

пострадянському просторі відома в російському перекладі 

М. Вронченка «Остановись, мгновенье, ты прекрасно», 
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українізована за допомогою вдаваної транслітерації в 

заголовку твору «Остановісь, мгновєньє – ти прєкрасно» 

Л. Подерв’янського) і ремінісценції на мові-оригіналі 

(«Vita Nostra» М. та С. Дяченків – цитата з гімну 

«Gaudeamus» (з лат. «життя наше»). Під час 

використання трансформованих інтертекстуальних 

елементів їхня предикація формується заново.  

Уважаємо ремінісценцією покликання не тільки на 

текст, а й звернення до конкретної події з життя іншого 

автора. Наприклад, заголовок роману «Троянда 

ритуального болю» С. Процюка суголосний естетичним і 

світоглядним принципам В. Стефаника. Як зауважує                   

Г.І. Поліщук, «по-перше, троянда – улюблена квітка 

письменника; по-друге, увесь роман зітканий із 

символічно-алегоричних сцен, образів, наскрізним у яких є 

образ троянди. По-третє, його творчість є суцільним болем, 

якими б не були його джерела, про які йдеться в романі, 

про поклоніння героя троянді, що є символом і життя, і 

смерті» [12, ЕР]. Розширений заголовок твору («Троянда 

ритуального болю. Життя Василя Стефаника») акцентує 

цей зв’язок.  

Одним із засобів реалізації інтертекстуальності в 

cучасному художньому творі є алюзія (від лат. allusion – 
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натякати, жартувати) – «вияв текстової категорії 

інтертекстуальності, прийом художньої виразності, що 

змістово збагачує текстову інформацію, створюючи 

численні асоціації за допомогою явного натяку на події, 

факти, реальних осіб, інші тексти, їхніх персонажів. Алюзія 

– це вияв безперервної діалогічності текстопородження, 

зокрема художньої творчості [13, 25]. Як риторична фігура, 

вона спроектована на однозначне розуміння.  

Алюзія, ніби точкова цитата, обов’язково 

немаркована, для неї характерне вибіркове використання 

елементів чужого тексту, а все інше, пов’язане з 

прототекстом: висловлення, образи, події, ситуації – 

набуває позатекстового значення. Заголовок п’єси 

«Єврейський годинник» С. Кисельова та А. Рушковського 

символізує префігурацію Тіля Уленшпігеля, героя 

середньовічних німецьких і нідерландських легенд і 

роману-поеми «Легенда про Тіля Уленшпігеля та Ламме 

Гудзака у Фландрії та деінде» Ш. де Костера, є знаком 

безглуздя й ницості суспільних настанов. Така форма 

інтертекстуальності дає змогу модифікувати семантику 

нового тексту під впливом асоціацій, пов’язаних із 

прототекстом. Алюзійні заголовки творів сучасної 

літератури виводять текст на рівень мегаконтексту, 
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збагачуючи літературні твори асоціаціями і впливаючи на 

створення художніх образів.  

До виявів інтертексуальності також належать 

ремейк і пародія. Кваліфікація інтертекстуального вияву як 

ремейка чи пародії можлива під час зіставлення 

прототексту й нового тексту твору. Наприклад, тлумачити 

«Казку про калинову сопілку» О. Забужко як ремейк (з 

елементами кримінальної хроніки) неможливо тільки з 

огляду на заголовок. Навіть проблематично визначати 

вторинність номінації твору, оскільки заголовок твору-

джерела й нового твору збігаються, а відтак репрезентація 

когнітивної структури та ситуації потребує поширення. 

Підказкою стане атрибуція назви – зазначення автора 

твору. 

Пародією вірша «Любіть Україну» В. Сосюри є твір 

О. Ірванця «Любіть!..», проте гіпертекстуальність не 

акцентована в назві, вона оприявнена тільки після 

ознайомлення з текстом. Текстова гіпертекстуальність 

характерна й для творів «Герой нашого часу» та «Данко»                

Л. Подерв’янського тощо. Інтертекстуальні зв’язки 

простежено в корпусі назв творів, а своєрідне творче 

заперечення – на рівні тексту. 
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Натомість уже в заголовку п’єси «Гамлєт, або 

Феномен датського кацапізму» Л. Подерв’янського 

гіпертекстуальність акцентована за допомогою стилістично 

маркованої лексики. Сюжет твору, крім імені героя, не має 

нічого спільного з трагедією В. Шекспіра. Також 

пародійність закладена в заголовках творів «Браття во 

хвості» В. Мельника (сатирична трансформація відомого 

вислову «Браття во Христі»); «Про Курочку Рябу та 

Півня-нахабу» В. Дзюби (комічна стилізація народної 

«Казки про Курочку Рябу»).  

Різновидом інтертекстуальності є 

автоінтертекстуальність, яка, на відміну від 

інтертекстуальності, характеризує міжтекстовий зв’язок 

творів одного автора й дає можливість відмежувати 

автоповтори, авторемінісценції як характерну ознаку 

ідіостилю від типологічних сходжень [15]. Під час 

породження нового тексту формуються зв’язки вже 

всередині ідіолекту конкретного автора. Виникає ілюзія 

діалогу із самим собою, суголосся голосів одного автора на 

різних темпоральних зрізах.  

Н.О. Фатєєва виокремлює автоінтертекстуальність 

на різних рівнях тексту: мотивів, системи образів, 

художніх засобів, ритміки тощо [15, 91–92]. У контексті 
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нашого дослідження цікавим є функціювання 

автоінтертекстуальності на рівні заголовків: твір одного 

автора звернено до його попереднього твору, і це 

зафіксовано в заголовках: «Чудове Чудовисько», «Чудове 

Чудовисько і Погане Поганисько», «Чудове Чудовисько в 

Країні Жаховиськ» С. Дерманського; «Сад нетерпіння», 

«Жіночий аркан», «Жіночий аркан у саду нетерпіння»                

М. Матіос тощо. 

Крім того, у науковий обіг уведено поняття 

«автотекстуальність» як циркуляція інтертекстуальних 

елементів усередині одного тексту [15, 12]. Цікавим 

прикладом взаємодії текстових елементів заголовків у 

межах одного твору є назви частин роману «Чарівний 

світ» Т. Гаврилева: «Чарівний світ. Тепер», «Чарівний 

світ. Тоді», «Чарівний світ. Між тепер і тоді». 

Використання прецедентних одиниць – це своєрідна 

експресивна гра зі словом: загадка автора вимагає відгадки 

читача. Мовна гра сприяє послабленню вірогідної напруги 

та встановленню діалогу. Заголовок виконує приховану 

оцінну функцію прецедентного феномену, оскільки 

прецедентне ім’я стає виразником стереотипної оцінки, 

усталеної в суспільстві. 
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Традиційно в межах прецедентних феноменів 

розрізняють прецедентне ім’я, прецедентний текст, 

прецедентне висловлення та прецедентну ситуацію [6, 47–

48]. В основі такої класифікацій – інформативний статус 

прецедентного мотиватора.  

Прецедентні імена – широковідомі власні назви, 

використовувані як особливі культурні знаки, на кшталт 

символів конкретних якостей. Заголовок твору «Останній 

дон Кіхот» М. і С. Дяченків співвідносний із відомим 

романом «Вигадливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський»                     

М. Сервантеса. Українські письменники вдаються до 

неденотативного використання імені Дон Кіхот у функції 

культурного знака. Дон Кіхот у прямому значенні «герой 

роману іспанського письменника М. Сервантеса 

«Вигадливий ідальго Дон-Кіхот Ламанчський»; у 

переносному – наївний мрійник, фантазер, який марно 

бореться за нездійсненні, далекі від реального життя ідеали 

[14, т. 2, 367]. Заголовок новели «Наш вожатий Фреді 

Крюгер» О. Ірванця співвідносний із відомим фільмом 

«Кошмар на вулиці В’язів» режисера В. Крейвена.                      

О. Ірванець удається до неденотативного використання 

імені Фреді Крюгер у функції культурного знака. Фреді 

Крюгер – вигаданий маніяк-убивця, який споживає 
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дитячий страх, а потім і дитячі душі. Цей образ – утілення 

дитячих страхів. Аналогічно Т. Гаврилів у функції 

культурного знака використовує ім’я Одіссей (тобто 

мандрівник) у заголовку «Де твій дім, Одіссею?»  

Іноді прецедентне ім’я, винесене в заголовок, 

засвідчує зв’язок твору з конкретним письменником: 

«Оноре, а де Бальзак?» О. Миколайчука та Неди Неждани, 

«Нечуй. Немов. Небач» П. Яценка (заголовок ґрунтований 

на прийомах мовної гри – реалізації слова Нечуй у 

контексті відразу в декількох значеннях: компонент 

псевдоніма Нечуй-Левицький та відповідного апелятива, за 

аналогією до якого утворено оказіоналізми немов, небач). 

До прецедентних культурних кодів належить 

прецедентний текст, актуалізований в інших текстах, 

повернення до якого зумовлене лінгвокогнітивними 

механізмами інтертекстуальності: «Божественна комедія» 

Т. Малярчук – «Божественна комедія» Данте, «Герой 

нашого часу» Л. Подерв’янського – «Герой нашого часу» 

М. Лермонтова. Заголовок роману «Записки українського 

самашедшого» Л. Костенко апелює до «Записок 

сумасшедшего» М. Гоголя. 

Використання прецедентних текстів під час 

номінації творів сучасної літератури зумовлює семантичну 
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трансформацію: назви відомих текстів метафоризовані. 

Функційні сценарії прецедентних феноменів 

використовують частково для актуалізації конкретних рис 

відповідного образу в межах реципієнтної зони. 

Прецедентна ситуація – це своєрідна «ідеальна» 

ситуація, пов’язана з набором деяких конотацій [6, 34]. 

Прецедентна ситуація вплинула на появу назв «Перли і 

свині» О. Ульяненка, «Яблука з райського саду»                             

Б. Жолдака. Обидва вислови (перли і свині і райське 

яблуко) – біблійного походження. Назва роману О. 

Ульяненка походить від біблійної фрази «не кидайте 

свиням перлів своїх, бо свині потопчуть їх» (Матвія 7:6), 

що набуває алегоричного тлумачення: не потрібно 

говорити про те, що співрозмовники не зможуть оцінити й 

зрозуміти. Райське яблуко – образна назва чогось дуже 

бажаного, але недоступного чи забороненого. На думку 

В.В. Красних, прецедентні культурні знаки «текст» і 

«ситуація» збережені в когнітивному підґрунті як 

інваріанти сприйняття [8, 35]. 

Важливим етапом вивчення прецедентних назв є 

аналіз джерельного підґрунтя прецедентності. Цей аспект 

дослідження презентує прагматичні інтенції й прерогативи 

автора. Дібраний матеріал засвідчує, що основне джерело 
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прецедентних текстів – література: «Звірослов»                              

Т. Малярчук – середньовічний «Бестіарій» («Звірослов»); 

«На східному фронті є зміни» Г. Ручай – «На західному 

фронті без змін» Е.М. Ремарка. Широкому колу читачів 

відомі всі ці прецедентні тексти, що демонструє високий 

рівень їхньої культурної значущості. 

Ю.М. Караулов, крім вербальних, уважає 

прецедентними й невербальні знаки, назви творів 

живопису, музики, кіно тощо, кваліфікуючи їхні назви як 

складники загального фонду прецедентних знаків [6]. 

Отже, джерелами прецедентних текстів можуть бути різні 

види мистецтва:  

- телебачення, кінематограф («Великий секс у Малих 

Підгуляївцях» М. Гримич – «Секс у великому місті» 

(режисер М.П. Кінґ), «У світі твар... пардон, мужчин»                 

М. Гримич – «У світі тварин» (автор О.М. Згуріді); 

- музика (заголовок роману «Депеш Мод» С. Жадана 

апелює до англійського рок-гурту «Depeche Mode», 

популярного колективу 90-х років, назва збірки «Гімн 

демократичної молоді» С. Жадана до «Гімну 

демократичної молоді» А. Новікова та Л. Ошаніна); 

- живопис («Вві сні і наяву, або Дівчинка на кулі»                   

О. Слоньовської – «Дівчинка на кулі» Пабло Пікассо). 
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Важливим джерелом прецедентних заголовків є 

Біблія. Із релігійними мотивами співвідносні назви творів 

«Сни Ієрихона» І. Карпи, «Генерал Юда» С. Жадана. 

Низка заголовків сучасних українських творів 

засвідчує зв’язок із фольклорним національно-культурним 

контекстом: «З роси, з Води і з Калабані» І. Карпи – З роси 

і з води (приказка), «Нехай спить лихо» Ю. Куцегуба – 

Сиди тихо, нехай спить лихо (прислів’я). Згустки народної 

мудрості – прислів’я, використані як прецедентні 

висловлення, відображають етнокультурну специфіку 

концептів когнітивного підґрунтя.  

В епоху глобалізації комп’ютерні терміни, назви 

комп’ютерних ігор, соціальних мереж також можуть стати 

джерелом появи прецедентних одиниць. Наприклад, 

«URBAN STRIRE» А. Кушніра виник на підставі назви 

відомої комп’ютерної гри. 

Зазвичай прецедентно мотивовані твори пов’язані з 

одним твором-донором: «В облозі саламандр»                                    

В. Герасимчука – «Війна з саламандрами» К. Чапека, 

«Лускунчик-2004» О. Ірванця – «Лускунчик і Мишачий 

король» Е.Т.А. Гофмана, «Антипедагогічна поема»                           

М. Гримич – «Педагогічна поема» А. Макаренка. 

Натомість повість «Казка про калинову сопілку»                            
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О. Забужко має багато попередників. Це й народні казки, і 

балади про калинову сопілку, і вірш Ліни Костенка 

«Калинова сопілка», і літературні казки Б. Грінченка,                     

А. Шияна та ін. Із декількома джерелами асоціюємо 

заголовок роману «Воццек» Ю. Іздрика. Автор продовжив 

традицію створення образу Воццека, попередньо до цієї 

історичної постаті звертався ще німецький письменник Г. 

Бюхнер та композитор А. Берг. 

Завдяки інтертекстуальності твір входить до 

контексту національної та світової літератур, історії, 

культури; на підставі старого відомого коду постає новий 

текстовий світ з іншими сценаріями і фреймами, здатний 

стати інтертекстом для ще не написаних текстів. 
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Стаття присвячена теоретичному осмисленню 

теорії автоінтертекстуальності в контексті творчої 
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манери В. Стуса періоду «Палімпсестів». Перед тим як 

перейти безпосередньо до вищезазначених завдань, варто 

окреслити теорію інтертекстуальності й загалом 

з’ясувати можливість і адекватність вживання терміна 

«автоінтертекстуальність» щодо творчості В. Стуса.  

Ключові слова: В. Стус, М. Бахтін, Р. Барт,                       

Ю. Крістєва, палімпсест, «автоінтертекстуальність», 

багатовимірність, варіативність, діалог, «чуже слово», 

«своє слово». 

 

Загалом ідея інтертекстуальності подекуди набагато 

глибша за різні теоретичні осмислення сучасного 

культурного процесу, які запропоновані та користуються 

неабиякою популярністю. Не всі роблять акцент на 

очевидній і прихованій тенденції до духовної інтеграції 

світової культури, що особливо проявилась у ХХ–ХХІ 

століттях. Ця інтеграція може бути як свідомою, так і 

мимовільною, що своєю чергою варта особливої уваги. 

Адже це, з одного боку, доводить глибинну спорідненість 

всього людства, а з іншого, вказує на таїну творення, на 

незбагненність тих процесів, результатом яких постає твір 

мистецтва. 
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Терміни «інтертекст», «інтертекстуальність» разом з 

терміном «діалогічність» значно поширені в працях з теорії 

тексту (Ю. Крістева, Р. Барт, Г. Блум, Ж. Дерріда,                         

Ж. Женетт, М. Ріффатер, І. Ільїн, О. Жолковський,                         

І. Смирнов та інші). Однак, зазначає дослідниця                         

Н. Фатєєва, як у зарубіжній, так і у вітчизняній (російській. 

– Г.К.) науці, по-перше, довго не існувало чіткого 

теоретичного обґрунтування понять, які стоять за цими 

термінами, по-друге, не отримали повного розвитку ідеї          

М. Бахтіна, що були ним сформовані ще 1924 року в праці 

«Проблеми змісту, матеріалу і форми в словесній художній 

творчості», де йшлося про те, що письменник, визначаючи 

в процесі творчості відношення свого тексту до інших 

текстів, не лише включається в широкий «діалогічний» 

контекст сучасної, попередньої та майбутньої літератури, а 

й займає власну естетико-світоглядну позицію, 

витворюючи ті художні форми, які найадекватніше 

дозволяють її виразити [8, 16]. 

Ю. Крістева вперше вжила термін 

«інтертекстуальність» у статті «Бахтін, слово, діалог і 

роман». Він упроваджений для виявлення різних проявів 

письма (ремінісценція, алюзія, цитата, центон, стилізація, 

пародія, трансформація інваріанта) в одній текстовій 
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площині. Її теорія базувалася на вищезазначеній праці 

російського дослідника. 

Загалом почали посилено розробляти теорію 

інтертекстуальності після обґрунтування М. Бахтіним 

концепції діалогізму. У межах цієї загальної концепції 

науковець сформулював і розробив теорію міжтекстової 

полівалентності, на чому особливо наголошував                           

Р. Якобсон. Починаючи з ранніх праць і включаючи 

пізніші, що об’єднані в книгах «Естетика словесної 

творчості» та «Проблеми поетики Достоєвського»,                      

М. Бахтін послуговувався терміном «чуже слово»: «Під 

чужим словом я розумію будь-яке слово будь-якої іншої 

людини, сказане чи написане своєю чи іншою мовою, 

тобто будь-яке не моє слово (курсив мій. – Г. К.). У цьому 

розумінні всі слова (висловлювання, мовні і літературні 

твори), крім моїх власних, є чужим словом. І все моє життя 

є <…> реакцією на чужі слова <…>, починаючи від їх 

засвоєння і закінчуючи засвоєнням багатств людської 

культури [2, 348]. Справді, як зазначено в книзі «Естетика 

словесної творчості», один смисл розкриває свої глибини, 

зустрівшись з іншим, чужим смислом: між ними 

починається діалог, який долає замкнутість і однобічність 

цих смислів, цих культур [2, 407–408]. Отже, «чуже слово» 
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набуває позатекстової, міжтекстової і внутрітекстової 

полівалентності, що пізніше визначає багаторівневий 

підхід до вивчення явища інтертекстуальності як живого 

процесу розвитку літератури, мистецтва і культури 

загалом. 

Tеорія «інтертекстуальності», яку розвинули вповні 

постструктуралісти (Ю. Крістева, Р. Барт, Ж. Дерріда,                   

М. Фуко та інші) і яка здобула неабияку популярність у 

практиці постмодернізму (навіть стала її невід’ємною 

рисою), якраз і базується на напрацюваннях М. Бахтіна. 

Також вплинули на формування теорії 

«інтертекстуальності» праці представників «формальної 

школи, концепція анаграм Ф. де Соссюра, некласична 

філософія про активну роль соціокультурного середовища 

в процесі сенсорозуміння» [5, 431]. 

Р. Барт дав таке визначення поняттям «інтертекст» 

та «інтертекстуальність»: «Кожний текст є інтертекстом; 

інші тексти присутні в ньому на різних рівнях у більш чи 

менш упізнаних формах: тексти попередньої культури і 

тексти навколишньої культури. Кожен текст – це нова 

тканина, зіткана зі старих цитат. Уривки культурних кодів, 

формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом 

тощо – усі вони поглинуті текстом і перемішані в ньому, 
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оскільки завжди до тексту і навколо нього існує мова. Як 

неодмінна передумова для будь-якого тексту, 

інтертекстуальність не може бути зведена до проблеми 

джерел і впливів; вона є загальним полем анонімних 

формул, походження яких рідко можна простежити, без 

свідомих або автоматичних цитат, що подаються без 

лапок» [1, 418]. Стає очевидним, що будь-який текст є 

реакцією на попередній, а увесь світ загалом якраз і є 

універсальним текстом, що вказує на безмежність мови і 

здатен породжувати нескінченну кількість інших текстів. 

Але інтертекстуальність не вичерпується лише 

цитуваннями, алюзіями тощо. Дослідник А. Жолковський 

вказує, що інтертекстуальний підхід, який далеко не 

зводиться до пошуків безпосередніх запозичень і алюзій, 

відкриває нове коло можливостей. Серед них: зіставлення 

типологічно подібних явищ, таких як варіації на загальні 

теми і структури; виявлення глибинного (міфологічного, 

психологічного, соціально-прагматичного) підґрунтя 

текстів, що аналізуються; вивчення зсунень цілих художніх 

систем, зокрема, окреслення творчої еволюції автора як 

його діалогу із самим собою (курсив мій. – Г. К.) [4, 8]. 

Саме тому інтертекстуальність можна розглядати і в 

межах творів одного автора. У цьому випадку відбувається 
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взаємодія текстів, один із яких у часовому просторі 

передує іншому. Отже, інтертекстуальний принцип 

побудови творів базується на взаємопроникненні текстів 

різних часових зрізів. У процесі творчої комунікації 

другим «Я», з яким автор вступає в діалог, може бути він 

сам. У такому випадку варто говорити про 

автоінтертекстуальність – прийом міжтекстової взаємодії, 

“коли при створенні нового тексту система опозицій, 

ідентифікацій і маскування діє уже в структурі ідіолекту 

певного автора, створюючи багатовимірність його «Я» [8, 

20]. За таких умов «відбувається включення двох 

авторських голосів у різних темпоральних зрізах», що 

утворює конструкції «текст у тексті» і «текст про текст». 

Вони пов’язані з активною спрямованістю авторської 

діяльності на діалогічність. У зазначених вище 

конструкціях виявляється міжтекстова комунікація 

художнього мислення письменника, що вводить «весь 

простір культурної пам’яті автора в новостворений текст 

[8,.21]. 

Творчість В. Стуса репрезентує цей своєрідний тип 

авторської інтертекстуальності, чи 

автоінтертекстуальності. Але, у цьому разі, теорія потребує 

певних уточнень, адже кожний творчий феномен складно 
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увібгати в межі певної теорії, не додавши тих 

особливостей, які якраз засвідчують, як самобутність поезії 

В. Стуса, так і своєрідність теоретичних та філософських 

передумов, якими керується кожен дослідник. 

Особливістю тексту В. Стуса є, передусім, його 

поліваріантний характер, що не обмежується лише 

періодом ув’язнення митця, а насамперед вказує на 

варіативність поетичного мислення. Як влучно зауважив 

М. Бланшо: «<…> нескінченність творіння є не що інше, як 

нескінченність духу» [3, 9]. Із листа В. Стуса до батьків (7-

10.12.1975) стає очевидним той факт, що поезія для нього 

була єдиним духовним порятунком: «Вірші в цих умовах (в 

умовах табору. – Г. К.) – це знаки своєї певності, 

самозбереження» [6, 199]. В. Стус постійно звертався до, 

здавалося б, завершених творів, при цьому, не 

позбавляючись старих, попередніх. Урешті-решт, вдалося 

зберегти велику кількість текстів, до яких подається багато 

редакцій і варіантів. Під час укладання творів В. Стуса 

дослідники зіштовхнулися з проблемою вибору основного 

тексту. Як пише Д. Стус: «Враховуючи те, що у творчості 

В. Стуса наявні елементи постмодернізму, однією з 

тенденцій якого є розмивання тексту, було вирішено 



62 
 

взагалі відмовитися від визначення основного тексту» [7, 

20].  

Як було зазначено, період творчості В. Стуса, який 

розглядається у статті, має назву «період Палімпсестів». До 

нього належать дві збірки «Час творчості» (1972), 

«Палімпсести» (1980), а також твори, які зберігаються у 

рукописних фондах. Саме поняття «палімпсест» є 

знаковим для інтертекстуальної теорії. У 

літературознавстві цей термін переосмислено запровадив 

Ж. Женетт («Палімпсест: Література у другому ступені», 

1982 р.), оскільки нове письмо неможливе без нашарувань 

інтертекстуальних сенсів. Саме тому творчість В. Стуса 

можна розглядати як безперервний процес, що немає 

початку і кінця, а кожне нове висловлювання пишеться як 

палімпсест, поверх попередніх висловлювань. Відповідно 

будь-яка інтерпретація тексту є одночасно його 

палімпсестним прочитанням, коли слід активізовувати 

текст, прочитуючи пласт за пластом або ж варіант за 

варіантом. 

Варіанти текстів В. Стуса перебувають у певному 

«силовому полі», в якому між ними існують ті міжтекстові 

зв’язки, про які мовилося вище. Відтак, можна вести 

розмову і про децентрування (в тому сенсі, що й 
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постструктуралістське «decentering»), яке якраз добре 

ілюструє авторська манера творення варіантами. 

Знову варто повернутися до терміна 

«автоінтертекстуальність». У випадку з текстом В. Стуса, 

можна говорити про автоінтертекстуальність не лише в 

межах певного ідіолекту (як зазначалося вище), але й у 

межах одного тексту, що існує в поліваріантному вигляді. 

Складність і своєрідність автоінтертекстуальності полягає 

ще й у тому, що дослідник зосереджується винятково на 

тексті певного автора, на його текстових структурах, 

образному ряді тощо, якими насичений текст. У цьому разі 

варто простежити зв’язки, в яких перебувають варіанти 

тексту один до одного. Причому залишається з’ясувати ще 

й інший рівень інтертекстуальності, той, як його розуміють 

більшість дослідників.  

 Як зазначає Н. Фатєєва, автор у процесі 

породження поєднує свій текст зі своїми і чужими 

попередніми текстами [8, 92]. Крім цього, підмінюючи 

інтертекстуальний зв'язок інтертекстуальним, розкриває 

себе як читача [8, 92]. Справді, після написання, автор стає 

відчужений від свого тексту і дивиться на своє творіння 

збоку, адже воно вже належить вічності, царині, котра ще 

непідвладна йому. 
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Щодо текстів В. Стуса, можна говорити про 

настанову «свій як чужий», яка створює «внутрішню 

опозицію: композиційний і концептуальний розвиток 

уздовж лінії «Я → ІНШИЙ» [8, 103]. Складається 

враження, що у митця формується на духовному рівні 

власна система індивідуально-авторської поетичної пам'яті 

слів. Для В. Стуса це, з одного боку, можливість вийти 

поза себе, за межі власної мовної свідомості і породжувати 

діалогічно насичені варіанти тексту, а з іншого, – 

усвідомити власний глибоко індивідуальний стиль, 

викристилізувати власну поетичну фактуру. 

Творчість В. Стуса можна визначити і як 

перманентне самоповертання чи самонавернення, де, 

спираючись на вже написане, він вказує на новостворене, 

при цьому текст вібрує, змінюються акценти, настрої. 

Послуговуючись термінами М. Бахтіна «чуже слово» і 

«своє слово», це можна визначити так: коли автор 

повертається до текстів, колись ним написаних, то вже 

сприймає колись «своє слово» як «чуже слово». Саме тому 

можливий внутрішній діалогізм, який надає творам В. 

Стуса такої змістової, образної, психічної насиченості і 

самозаглибленості. Феномен варіативності, а значить і 

автоінтертекстуальності можна визначити закликом 
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екзистенціалістів – ставати тим, хто ти є. І це ставання 

можна простежити лише завдяки дослідженню творчості В. 

Стуса в системі варіантів. 
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У статті досліджуються лексико-семантичне та 

асоціативне поля народ у наукових і художніх текстах 

Івана Франка. Дослідження цих полів і їхнє функціонування 

відбувається в контексті вивчення авторського ідіостилю.  

Ключові слова: лексико-семантичне поле, 

асоціативне поле, слово, лексема, сема, метафора, 

ідіостиль, контекст, Іван Франко, люди, нація. 

 

Лексико-семантичне поле (ЛСП) «народ» у 

наукових і художніх текстах І.Я. Франка детермінують 

лексико-семантичні групи (ЛСГ) із такими ключовими 

семами: ‘населення країни, жителі держави’, ‘форма 

національної та етнічної єдності’, ‘взагалі люди, переважно 

у великій кількості’. Аналізуючи семантичні відтінки 
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значень лексичних одиниць, що входять до структури ЛСП 

«народ», намагаємося простежити складність розгалуження 

значеннєвого комплексу; визначити тип семантичного 

контексту і місце кожного ЛСВ стосовно інших одиниць 

мовної системи, виділити ті компоненти значення, які «… 

сприяють об’єднанню (інтегральні)», і ті, «… що слугують 

розмежуванню (диференційні)» [1, 34]. Досліджуючи 

парадигматичні і синтагматичні особливості ЛСВ, 

звертаємо увагу на взаємозв’язок плану змісту і плану 

вираження різних мовних рівнів (лексики і граматики) [2]. 

Значення слова народ ‘населення країни, жителі 

держави’ реалізується в усіх наукових текстах І.Я. Франка, 

що стали предметом нашого дослідження. Семантичні 

відтінки згаданої вище лексеми диференціюємо у 

контексті. Пор.: «Наша програма йде до того, щоб у нашім 

краю не тільки не було лихви, а були заведені добрі, 

корисні для робучого народу кредитові порядки…» [Т. 

44(2), 528] і «Чесько-моравська преса застереглася перед 

всім супроти тону, яким промовляють до повнолітнього 

народу органи російських панславістів…» [Т. 46(1), 436]. В 

обох прикладах йдеться про народ як людей, котрі живуть 

у певній місцевості, щоправда, без вказівки на кількість. З 

огляду на сполучуваність розрізняємо семантичні відтінки 
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значень цього слова: епітет-означення робучий (діал. 

Робочий, тобто ‘який працює, живе своєю працею; 

трудовий’ [ВТСУМ, 1037]) до слова-поняття народ вказує 

на діяльність, повнолітній – акцентує увагу на вікових 

характеристиках народу, звужує семантику слова народ до 

значення ‘люди, які досягли повноліття’.  

Зіставний аналіз лексем народ, нація, люди та їхніх 

синонімів, що наявні в загальномовному 11-томному 

Словнику української мови і зафіксовані в досліджуваних 

текстах, дав змогу структурувати ЛСП «народ», у якому 

розрізняються багатозначні слова, семантичні відтінки слів 

народ, нація, люди та ін. 

Та сама лексема виступає носієм співвідносних 

значень. Семантичні відтінки значень слів залежать від 

найближчого текстового оточення досліджуваної лексики, 

пор.: народ український → ‘українці, населення України’, 

робучий → ‘який живе своєю працею’, рільничий → ‘який 

працює на землі, селянство’, простий, простий сільський 

→ ‘який належить до непривілейованої верстви 

населення’, цілий → ‘увесь’, хрещений → ‘люди 

християнської віри’, малий і великий → ‘діти й дорослі’, 

тутешній → ‘люди, які проживають у цій місцевості’, 

галицький, мазурський (мазурський народ, або мазури – 
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«велика етнічна група поляків, що живе на північному 

сході Польщі й говорить одним із діалектів польської мови 

[ВТСУМ, с. 504]») → ‘мешканці певного регіону’. 

Наприклад: «… сей проект не лише був подиктований 

любов’ю до простого робучого народу…» [Т. 44(2), 632]; 

«…потребам нашого, переважно рільничого, народу» [Т. 

44(1), 570]. 

Досліджувані тексти засвідчують звуження 

значення слова народ до семи ‘представники суспільних 

низів, робітники, селяни’: «Тим менше думав Хлопицький 

о тім, щоб зреволюціонізувати простий народ по селах, як 

се 1794 року трібував зробити Костюшко » [Т. 46(1), 39]. 

Простий народ, тобто, звичайні люди, які походять із 

непривілейованої верстви, непривілейованого класу (або із 

семою ‘належний до трудової частини суспільства, до 

трудящих’ [ВТСУМ, 988]) – головний об’єкт авторської 

думки, адже на ньому як основі тогочасного українського 

суспільства, найбільш знедоленій і соціально незахищеній, 

зосереджена увага письменника.  

Науковим текстам І.Я. Франка властива 

публіцистична конотація, зокрема, тим, у яких на перший 

план виступає стилістична фігура антитези, 

протиставлення; антонімічні відношення встановлюються 
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між компонентами – номінаціями, що становлять ЛСП 

«народ». Це протиставлення за ознаками: ‘багатий – 

бідний’, ‘багато – мало’, ‘соціальний статус’, ‘організація 

суспільства’, що виражені низкою відповідних лексем, 

пор.:  

1. Народ, люд – шляхта, панство: «А тепер шляхта 

найліпше зробить, коли добровільно зречеться своїх 

привілеїв, порівняється і побратає з людом, здобуде собі 

його довір’я» [Т. 47, 52]. 

2. Народ – інтелігенція: «Маси не тільки 

інтелігенції, але й простого народу розуміють добре, що ми 

насамперед русини, а потім австріяки, що ми не русини для 

Австрії, але австріяки для Русі, т[о] є[сть], що з Австрією 

вже нас не що більше, як та свобода, що тут маємо, як та 

можність розвивати свою народність, зглядно більша, ніж є 

у Росії» [Т. 44(2), 533]. Бачення істинної інтелігенції, як і 

власне її завдань, в І.Я. Франка незмінне. Зважаючи на 

«хиби нашого суспільного життя» і «сумне положення 

нашого народу», інтелігенція, на переконання автора, 

«…повинна передовсім бути інтелігенцією, повинна бути 

громадою людей з широким образованням, з виробленим 

характером, з щирим чуттям до народу; а відтак 

інтелігенція повинна з’єднатися, злитися з народом, 
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повинна стати серед нього як його брат, як рівний, як свій, 

повинна стати робітником, як він, повинна стати для нього 

і адвокатом, і лікарем, і вчителем, і порадником, і 

покажчиком в ділах господарських, і добрим сусідом та 

помічником у всякій нужді. Інтелігенція повинна жити з 

народом і між народом не як окрема верства, але як 

невідлучна часть народу» [Т. 45, 148]. 

1. Цілий народ – поєдинчий (поодинокий) чоловік: 

«Поєдинчому чоловікові може не раз збагнутися зробити 

озеро, або багно, або пасовисько, або пустиню з тої землі, 

над якою він не працював, а яка припадком дістала в його 

руки; для цілого народу се зовсім не байдуже» [Т. 44(2), 

316]; «Стара се і загальнозвісна правда, що відносини до 

женщини можуть послужити найліпшою характеристикою, 

найліпшою мірою розвитку як цілого народу, так і 

поодинокого чоловіка» [Т. 46(1), 71]. 

2. Цілий народ – одиниця: «Відтепер прийшов Іван 

до того пересвідчення, що не конспіраціями і не раптовими 

повстанськими вибухами, але повільною, щоденною 

витривалою і одвертою працею здобувається добробут, 

поступ і щастя як одиниць, так і цілих народів [Т. 46(1), 

71]». Словник українських синонімів і антонімів наводить 

тільки один приклад антонімів із словом народ: народ – 
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одинак [СУСА, с. 288], якому синонімічні приклади із 

текстів                   І.Я. Франка. 

3. Народ – попівство, духівництво: «Але яким є 

довір’я народу до цієї верхівки і навіть до духівництва, про 

патріотичну працю яких по мазурських селах якось нічого 

не чути, – нехай свідчать такі факти, як подана у 1881р. 

російському уряду петиція селян з Лук і Кобилян, щоб 

нарешті у Галичині навести порядок… [Т. 44(1), 439]». У 

художній прозі подибуємо опозицію попівство − народ: «І 

справді, найлюбішим полем думок, міркувань та мрій 

коваля Гердера, а притім полем, на котрім з усею силою 

проявлялася його войовнича натура, було поле релігії, 

церковщини, відносини попівства до народу [Т. 19, 194]».  

4. Нація – стадо: «… людська громада тратить 

характер суспільності, нації, а робиться стадом » [Т. 45, 

436]. 

Лексема народ із семантичним компонентом ‘прості 

люди’ (в основному, селяни, меншою мірою містяни, 

переважно робітники) є найпродуктивнішою в плані 

творення антонімів, оскільки практично всі суспільні 

утворення тогочасної розділеної України або (у вужчому 

потрактуванні) Галичини є далекими, як і всі «… ті 

розпорядження правительства, вимірені проти шляхти, а 
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мало дотикаючі простого народу…» [Т. 44(1), 91]. 

Стилістична функція, яку виконують наведені вище 

контекстуальні антонімічні пари, – зробити виразнішою 

мову і при цьому зосередити увагу на контрасті між 

статусом та умовами життя представників різних 

соціальних груп.  

Поширеним є уживання лексеми народ із значенням 

‘населення країни, жителі держави’ і в поетичних текстах 

І.Я. Франка. Наприклад: «Убогий // Сільський народ 

глядить на сю появу, //Дивується. І хто се міг би їхать? » 

[Т. 2, 138]. Саме з таким семантичним відтінком значення 

лексема народ здебільшого стилістично нейтральна. 

Прикметники, з якими вона сполучається, описують місце 

перебування чи проживання народу: «І всі пограничнії 

народи // Не то що не сміли скористати // З того миру без 

війни та втрати … // А свої домашні спорні речі, // 

Міжусобиці та ворожнечі // Нумі під розсудок піддавали » 

[Т. 6, 474]; «… окреме видання «Лис Микити», підладжене 

більше для розуміння тамошнього (діал. Тамтешній. – В.К.) 

народу» [Т. 4, 57]. 

Як і в наукових, у поетичних текстах І.Я. Франка 

лексеми народ і люди одним із своїх значень є синонімами. 

Наприклад, простий народ − прості люди чи простолюддя: 
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«Бо закони простому народу // Замикали двояку свободу: // 

В храмах жертви богам убивати // І на смерть людей 

засуджувати » [Т. 7, 196] і «Та коли ми їм зáбагам та пуст // 

Дамо, то стягнемо на себе перш усього // Сором, що мавши 

змогу ще тепер // Аристократське вдержати правління, // У 

руки простолюддя віддаєм // Провід громадських діл» [Т. 7, 

296]. 

Певного роду стилістична скупість щодо 

сполучуваності ЛСВ лексеми народ, яка простежується в 

наукових текстах, відсутня у поетичних. Так, аби 

закцентувати увагу на емоційному станові народу,                         

І.Я. Франко вдається до його індивідуалізації й передає 

задумане лексикою, що, як правило, використовується тоді, 

коли характеризується почуттєва сфера окремої людини чи 

групи людей, наприклад: реве народ сердитий [Т. 5, 86], 

народе мій, замучений, розбитий [Т. 5, 212], народ поганий 

[Т. 4, 433]. 

Сема ‘населення країни, жителі держави’ 

актуалізується в контекстах, у яких слово народ пов’язане 

синтагматичними зв’язками із такою лексикою: 

- прикметники, що вказують на релігійні 

вподобання чи статус: «І донині сю пригоду // Хто з 

хрещеного народу // Добрим словом ізгада? » [Т. 4, 129]; 
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- прикметники, що конкретизують вікові 

особливості: «А втім, в таборі гомін і рух, // Біганина і 

крики; // Із шатрів вибігає народ // І малий, і великий» [Т. 5, 

219];  

- дієслова недоконаного виду: «Народ ся хилить до 

твого совіту, // Но що стоїть на таблицях судьби, // Не 

збагнуть нікому! Минають літа… [Т. 4, 436]»; народ бажає 

[Т. 7, 350]; клониться народ [Т. 4, 430]; ся мстить народ 

[Т. 4, 432]; народ цінить [Т. 7, 366]; поміркується народ [Т. 

7, 352];  

- дієслова доконаного виду: «Но так не сталось. В 

городі незгоди // Були, народ піддався сам врагам [Т. 4, 

433]»; рішив народ [Т. 7, 236]; народ утишився [Т. 6, 283]; 

пізнав народ [Т. 4, 433]; почув народ [Т. 4, 434]; зійшовсь 

народ [Т. 4, 434]; зашумів народ [Т. 4, 437]; зібрали народ 

[Т. 6, 207]; видали народу [Т. 7, 195]; народ весь взявся [Т. 

7, 204]; народу віддячились [Т. 7, 376]; на се пристав народ 

[Т. 7, 394]; зажадав народ [Т. 7, 394]; скликали народ [Т. 7, 

398]; спротивився народ [Т. 7, 444]; ахнув народ [Т. 2, 56]; 

- іменники: «А тим підлизням народу, що його все 

кусять, // Треба остро наказати, що покинуть мусять // 

Ремесло своє погане… [Т. 7, 422]; радощі народу [Т. 7, 

195]; ненависті народу [Т. 7, 299]; провідник народу [Т. 7, 
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384]; помочі народу [Т. 7, 384]; в користь народу [Т. 7, 

385]; біда народу [Т. 7, 426]; підхлібці ті народу [Т.7, 449]; 

лише користь народу [Т. 7, 449]; отці народу [Т. 7, с. 453]; 

ожиданка народа [Т. 7, 467]; зависть народу [Т. 7, 486]; 

власть народу [Т. 7, 509]; велика міць народу [Т. 7, 13]; 

- займенники: «Міліон! Народ усякий! // Є й 

злодюги, й розбишаки, − // На біду наскочить мож [Т. 5, 

97]»; «Ти лютуєш, ти караєш // Нас, що, мов китайським 

муром, // Сидимо відгороджéні // Від усього, чим жиють, // 

Чим кріпляться всі народи! [Т. 4, 371]»; свойому народові 

[Т. 5, 8]; кождий народ [Т. 5, 71]; своїм народом [Т. 5, 201]; 

у всіх народів [Т. 4, 59]; серед тих народів [Т. 4, 62]; до 

інших народів [Т. 4, 66]; народи ті [Т. 6, 339]; народ той 

[Т. 6, 57]; у всі народи [Т. 6, 396]; понад усі народи [Т. 6, 

417].  

У поетичному тексті І.Я. Франка лексема народ 

найповніше розкриває значення із семантичним відтінком 

‘переважно люди у великій кількості’, коли в наукових 

домінують семи ‘форма національної та етнічної єдності’ і 

‘населення країни, жителі держави’.  

У художніх текстах І.Я. Франка спостерігаємо 

активне вживання форм однини означальних займенників 

кождий, всякий, весь, що доповнюють значення слів народ, 
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люди та їхніх синонімів, а також особових займенників я, 

ми, ви, зворотного себе, означальних кождий (діал. 

кожний), весь: «Весь народ, тремтять всі власти, // Бо тлум 

грóзиться напасти // На уряди, на склепи [Т. 4, 344]». 

Займенники підсилюють соціальне забарвлення тексту, 

додають контекстові закличного звучання, слугують 

засобом вираження індивідуально-авторського бачення або 

виступають семантичними конкретизаторами: «А кленусь 

вам, поки жить, // Я і всі мої народи // Сумирно, без 

перешкоди, // Вірно будем вам служить [Т. 4, 163]».  

Роль і місце займенників у поетичних текстах                   

І.Я. Франка вже були об’єктом досліджень лінгвістів. 

«Своєрідною особливістю Франкового вживання 

займенників, − зауважив І.І. Ковалик про мову 

«Каменярів», − є структурно різнотипні 

займенникосполучення, які являють собою специфічні 

словесні займенникові «акорди» у створенні художньої 

словесної гами емоційної картини колективної праці 

«невідомих» каменярів» [1, 89]. Як у невеликому за 

обсягом вірші, так і загалом у поетичних текстах                        

І.Я. Франка займенники відіграють важливу роль у 

творенні образів, композиції, сюжету. Кожен із ужитих 

автором займенників виконує певну стилістичну функцію і 
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є джерелом різної інформації. Так, особовий займенник я 

акумулює в одиничному риси загалу, ключовий у строфі й 

через образ ліричного героя виражає авторське я чи взагалі 

виконує інформативну функцію: «Найгірше я людей боявсь 

тоді // і обминав їх, мов болючу рану» [Т. 3, 25].  

У текстах художньої прози сема ‘населення країни, 

жителі держави’ характерна лексемі народ у 

словосполученнях, які називають:  

- територію: «І, їдучи до Дрогобича битою 

підгірською дорогою, він так само бився з гадками, 

переходячи від чуття ситого, самовдоволеного супокою до 

тихої радості фабриканта-гешефстмана на вид безмірної 

бідності та розпуки підгірського народу, на вид більшаю 

чого числа «дешевих і покірних робітників» [Т. 15, 348]; з 

життя підкарпатського народу [Т. 18, 7]; дикий 

бойківський народ [Т. 16, 379]; 

- місце (як правило, це слова тутешній, місцевий та 

ін.): «… сам тутешній народ прихиляється до латинського 

обряду, може, більше, ніж до грецького… [Т. 16, 307]»; з 

тутешнім народом [Т. 15, 400]; обраного ту народу [Т. 18, 

129]; 

- час: «… чисті та прості звичаї тодішнього народу, 

свіже тухольське повітря, просторі та здорові хати і 
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ненастанна, та зовсім не надсильна праця – все те вкупі 

хоронило людей від частих і заразливих хороб [Т. 16, 39]»;  

- соціальне становище: «У нас народ бідний, ні за 

що навіть хліба купити [Т. 16, 282]»; над робучим народом 

[Т. 15, 319]; простий народ [Т. 16, 309]; 

- поведінку: «Тьфу на такий дикий народ! » [Т. 16, 

379];  

- рівень освіченості, характерну ознаку: «… нарід 

темний, не знає, що до чого, перепудився» [Т. 16, 168], 

«…що за поганий народ живе в тій країні!..» [Т. 16, 66]; 

- релігійні вподобання: «Ісусе Назаренський, 

наверни їх десь на зломання карка, але не між народ 

християнський» [Т. 17, 219]; «Старші мамуні охали та 

проклинали збиточників, що так переполошили хрещений 

нарід… » [Т. 21, 209]. 

Досліджуваним текстам І.Я. Франка характерне 

паралельне уживання фонетичних варіантів лексем люди 

(люди і люде), народ (народ і нарід), що пояснюється 

впливом діалектного середовища. Наприклад: «…туди, по 

Підгір’ю нарід далеко ліпший, ніж тамтуди по Долах [Т. 

15, 134]»; «От нарід сам собі винен, та й годі » [Т. 15, 213]; 

«Такий уже, кажу вам, дивний нарід! » [Т. 15, 250]; «Ту 

нарід − збиранина зо світу! » [Т. 15, 308]. Семантика слова 
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нарід звужується до позначення представників певних 

соціальних верств, як правило, робітників: «На толоці 

тілько їх зійшлося, що тих круків на скітнику. Ми всі з 

переляку троха не померли. Ніхто, розуміється, не 

поважився приступити, бо були би розірвали на кусники, − 

адже ж, знаєте, дикий нарід! » [Т. 15, 406]. 

Слово нáрід у художній прозі І.Я. Франка 

вживається нечасто, порівняно із словом нарόд, але з 

однаковим семантичним наповненням. Етимологію слова 

нáрід наводить І. Огієнко. Він пише, що лексема народ має 

загальнослов’янське коріння. В церковно-слов’янській 

літературі замість слова народ уживається слово языкъ. 

Памва Беринда, який першим розкрив етимологію слова 

народ у своєму Лексиконі 1627 р., пояснював так його 

значення: «народъ, языкъ – людъ » [ЕССУМ, 219]. 

Зауважимо, що раніше слова нарόд і нáрід уживалися із 

наголосом на першому складі, зокрема в XVI – XVII ст. На 

переконання І. Огієнка, це польський вплив, а наголошення 

другого складу є власне українським: нарόд [ЕССУМ, 220]. 

Форму народ І. Огієнко зараховує до архаїзмів, 

підкреслюючи, що в живій українській мові повинне 

функціонувати слово нарíд. І. Огієнко пояснює це тим, що 

у старослов’янському (і староукраїнському) слові нарόдъ -
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о- стоїть у закритому складі, отже воно, згідно з законом 

«перезвуку ікання», природно мусить перемінитися в -і-: 

нарід (подібно як рід) [ЕССУМ, 220].  

І.Г. Матвіяc такий паралелізм уживання називав 

свідченням мовної еволюції автора, який «…надавав 

великого значення загальноукраїнській літературній мові 

як виразу єдності східноукраїнського і західноукраїнського 

народу » [5, 12] та водночас на різних етапах творчості 

писав діалектами. На ранньому етапі творчості І.Я. Франко 

вживав і свідомо відстоював галицькі мовні елементи, 

пізніше «…діалектизми в мові його творів зведені до 

мінімуму й уживаються тільки ті узагальнені особливості 

південно-західних говорів, які становили норму в 

західноукраїнському варіанті літературної мови » [5, 14]. 

Часті випадки вживання голосного [і] замість [о] в 

творчості І.Я. Франка І.Г. Матвіяс зараховує до 

фонетичних діалектних явищ, зазначаючи, що більшість 

діалектних рис у мовотворчості І.Я. Франка пов’язується з 

нормами західноукраїнського варіанта літературної мови і 

з тодішнім правописом [4]. Діалектні риси, що у творах І.Я. 

Франка відбивають узагальнені особливості багатьох 

південно-західних говорів, відображені і в тодішньому 

правописі» [5]. 
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Як зазначає Т.І. Панько, «…І. Франко першим 

зробив синтез історії української мови, заглянувши в її 

витоки, простеживши формування літературної української 

мови в напрямі соборності та функціональної 

розгалуженості» [168, 8]. 

Мова творів І.Я. Франка характеризується 

поєднанням загальнолітературного й діалектного. 

«Діалектну основу мови І. Франка становлять бойківський, 

а також наддністрянський, покутсько-буковинський і 

частково гуцульський говори південно-західного наріччя» 

[5]. 

Лексема народ із семою ‘населення країни, жителі 

держави’ з огляду на синтагматику у прозових текстах                 

І.Я. Франка, як і в наукових і, меншою мірою, у поетичних 

текстах, набуває властивості позначати населення окремого 

краю, що виразно простежується у повісті «Захар Беркут», 

де слово народ уживається в значенні ‘населення 

підгірського краю, тухольці’. Ось як пише про Тухольщину 

І.Я. Франко: «Не так тут колись було! Хоч менше народу, 

та зате що за народ! Що за життя кипіло в тих горах, серед 

тих непрохідних борів у стін могутнього Зелеменя! Лиха 

доля довгі віки знущалася над тим народом. Тяжкі удари 

підкопали його добробит, нужда зломала його свобідну 
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здорову вдачу, і нині тільки неясні, давні спомини 

нагадають правнукам щасливіше життя предків» [Т. 16, 9–

10].  

Зауважимо, що як і в зібранні творів І.Я. Франка у 

50-ти томах, так і в першодруці збірки «З вершин і низин» 

слово народ у Р. в. однини вживається з двома 

закінченнями: -у та -а. Тобто, діалектна лексика у виданні в 

50-ти томах наближена до загальнолітературної частково, у 

текстах паралельно співіснують дві форми слова народ 

(народу і народа). Ці та інші особливості уживання лексики 

на означення народу потрібно враховувати редакторові у 

роботі з художніми та науковими текстами Івана Франка.  
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Нині рекламні комунікації досягли дуже високого 

рівня розвитку та впливу на діяльність організацій взагалі. 

Зараз рекламні комунікації сприймаються як наука або ж 

мистецтво, яке вимагає професійного, оригінального та 

творчого підходу. 

Рекламні комунікації важливі сьогодні, як ніколи 

раніше. Навички планування і реалізації реклами в життя 

користуються все більшим попитом в час інтегрованих 

комунікацій. Зростаюча роль рекламних комунікацій 

помітна як з позиції творчої стратегії, так і з позиції засобів 

рекламної діяльності [7].  

Професійність у цій сфері дуже важлива, оскільки 

той час, коли телевізійна реклама домінувала над всіма 

іншими видами, минає. Вибір засобів реклами суттєво 

розширився. Тепер майже кожний контакт з покупцем, 

починаючи від упаковки та закінчуючи зв’язками з 

громадськістю, вважається потенційним засобом реклами. 

Це потребує від менеджерів значно більш глибоких знань 

про принципи планування реклами. 

Нинішня епоха – епоха рекламних комунікацій, а не 

просто реклами, оскільки зараз це поняття містить в собі 

значно більше компонентів та більш широкий спектр задач. 
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Визначення поняття та практичне застосування 

рекламних комунікацій. Рекламні комунікації часто 

визначають як непряму форму переконання, яка базується 

на інформаційному чи емоційному описі переваг продукту. 

Її завдання – створити у споживачів позитивне уявлення 

про продукт і сконцентрувати їхні думки на здійсненні 

покупки [5]. 

На практиці менеджери ставляться до реклами як до 

набору методів, з яких можна обрати один чи декілька для 

кожної конкретної кампанії з просування товару. Які 

методи будуть переважати – залежить від цілей кампанії. 

Цілі, у свою чергу, визначаються тим, від кого виходить 

(наприклад, роздрібні торгівці) та на кого направлена 

реклама (на інші фірми чи на споживачів). 

Щодо кожного з цих напрямків використовуються 

приблизно такі заходи. Менеджер з бізнес-реклами 

(направлена на інші фірми) використовує: 

- рекламу в засобах масової інформації (на ТВ, 

радіо, у газетах, ділових журналах і виданнях для 

споживачів); 

- рекламу у спеціалізованих торгових виданнях; 

- довідники; 
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- рекламу, яка передбачає відгук споживачів одразу 

(ЗМІ, пряма поштова реклама, інтерактивна реклама на ТВ 

чи в Інтернеті); 

- брошури, економічну літературу, аудіо і візуальні 

засоби для проведення презентацій; 

- телемаркетинг; 

- програми підсилення прихильності до торгової 

марки; 

- спонсорство та проведення різноманітних заходів; 

- участь у виставках, ярмарках, конференціях; 

- пабліситі та зв'язки з громадськістю. 

Менеджер зі споживчої реклами (продукти чи 

послуги фірми, які передбачені для фізичних осіб) 

використовує такі методи: 

- реклама в ЗМІ (на ТВ, радіо, у газетах, журналах і, 

в багатьох країнах, у кінотеатрах); 

- реклама, яка передбачає відгук покупців одразу 

(зазвичай, в основних ЗМІ, але іноді і за допомогою прямої 

поштової реклами, інтерактивного ТВ та Інтернету); 

- зовнішня реклама (щити, плакати); 

- реклама на упаковці і в місцях здійснення покупки; 

- стимулювання торгівлі; 

- стимулювання покупців; 
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- спонсорство та проведення різноманітних заходів; 

- пабліситі та зв'язки з громадськістю. 

Роздрібні продавці, реклама яких уже направлена на 

фізичних осіб, найчастіше використовують наступні 

засоби: 

- реклама в ЗМІ (на ТВ, радіо, у місцевих і 

регіональних періодичних виданнях і, при можливості, у 

кінотеатрах); 

- місцева реклама, яка передбачає миттєвий відгук 

покупців (каталоги, інтерактивне ТВ та Інтернет, 

брошури); 

- купони магазинів роздрібної торгівлі (зазвичай 

разом з виробниками), які розміщують у місцевих ЗМІ чи 

доставляють прямою поштою; 

- місцева зовнішня реклама (щити, плакати, 

покажчики); 

- викладка товарів на полицях і вітринах магазинів; 

- дисплеї зі спеціальними цінами; 

- рекламні листівки на полицях магазинів; 

- проведення різноманітних заходів в магазинах; 

- спонсорство на місцевому рівні; 

- власні торгові марки роздрібних продавців. 

Етапи ефективності рекламних комунікацій.   
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Завдяки рекламним оголошенням, акціям і 

стимулюванню збуту здійснюється процес комунікації. 

Залежно від певної торгової марки в майбутнього покупця 

встановлюються порівняно стійкі асоціації, які 

називаються ефектами комунікації. З їх допомогою 

створюється позиція марки на ринку, а споживач 

схиляється до думки про покупку. Частково чи повністю 

вони можуть бути наслідком будь-якої форми 

маркетингової комунікації – рекламних оголошень, акцій, 

заходів зі стимулювання збуту і презентацій [4]. 

Реклама повинна викликати низку ефектів, які, якщо 

будуть успішними, приведуть до отримання прибутку. 

Виділяють такі шість послідовних етапів ефективності 

рекламної комунікації. 

Контакт. Щоб реклама принесла хоч який-небудь 

результат, потенційний покупець повинен спочатку 

побачити рекламне звернення чи дізнатись про заходи 

стимулювання збуту. Це означає, що інформацію про них 

треба розміщувати так, щоб потенційний клієнт міг її 

побачити і почути. 

Обробка інформації. Після цього потенційний 

покупець повинен обробити один чи декілька елементів 

рекламного звернення, заходів чи пропозиції 
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стимулювання (тобто відреагувати на них). Інакше ефект 

від них буде нульовий. Обробка інформації містить миттєві 

реакції на пропозиції, а саме увагу, вивчення, емоційні 

реакції і прийняття [2]. 

Цілі рекламних комунікацій. 

Щоб реклама спонукала покупців до певних дій, 

вона повинна викликати ефекти комунікації (стадія 3-ї 

реакції покупців). Для цього треба визначити, які саме 

ефекти, тобто асоціації, пов'язані з маркою, повинні 

виникнути в покупців і яку позицію в їх очах повинна 

зайняти марка, щоб люди почали діяти. Для цього і 

встановлюються цілі комунікації, які визначаються для 

кожної кампанії окремо. Як звичайно, цілі комунікації 

обираються з такого набору: потреба в категорії, 

поінформованість про марку, ставлення до марки, намір 

купити марку і сприяння покупці. 

Поінформованість про марку необхідно розглядати 

як універсальну мету комунікації, тобто мету, обов'язкову 

для всіх рекламних кампаній, оскільки, по-перше, 

неможливо створити безіменну рекламу, а по-друге, вона є 

порівняно уразливою – деяка торгова марка може легко 

вислизнути з поля зору покупця, якщо кількість контактів з 

відповідною рекламою недостатньо. Цільова аудиторія 
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може однаково добре ставитись до двох марок пива, але 

вибір буде на користь тієї марки, рівень поінформованості 

про яку згадувався вище. 

Цілями рекламної комунікації також є створення, 

покращення, підтримка, модифікація та зміна ставлення 

цільової аудиторії до торгової марки. Яку з цих задач треба 

обрати в конкретному випадку – залежить від 

попереднього ставлення аудиторії до даної марки. 

Для будь-якої компанії створення її образу є 

важливою формою рекламної комунікації. При цьому 

рекомендується всебічний аналіз ситуації, а потім аналіз 

дизайну із залученням професійних і незалежних компаній 

з організації PR. Наступний важливий крок – попереднє 

тестування візуальних стимулів образу фірми перед тим, як 

вони будуть остаточно погоджені. 

Public Relations. Налагодження зв’язків з 

громадськістю служить цілям встановлення сприятливих 

взаємин з різними аудиторіями, не пов’язаними з фірмою 

безпосередніми комерційними угодами. (Найближчий за 

змістом термін «пабліситі» стосується репортажів про 

компанію в ЗМІ, які організовані в межах PR. Такий 

репортаж може бути ініційований з будь-якого джерела. 

Пабліситі – це, по суті, форма реклами, а точніше реклама 
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іміджу фірми чи підкріплювальна реклама спонсорства чи 

події, організованої фірмою). 

Зміст PR звернення. Основні теми звернення PR, чи 

передається воно через ЗМІ, чи через особисті контакти, 

торкаються трьох довготермінових, постійних і двох 

змінних тем. 

Заходи, пов’язані з PR. У розпорядженні PR-

менеджерів є великий вибір різноманітних заходів чи 

засобів поширення інформації для передачі звернення 

фірми до різних цільових аудиторій. Головними з них є: 

- щорічні та щоквартальні звіти; 

- інформаційні бюлетені; 

- повідомлення для преси – для 

загальнонаціональних, місцевих чи спеціалізованих ЗМІ 

(зазвичай у вигляді 3 – 4-хвилинних відеозаписів для 

електронних ЗМІ і письмових звернень для друкованих 

ЗМІ); 

- статті з указаним іменем автора – від рекламних до 

спеціальних, публікованих у технічних журналах; 

- прес-конференції чи інтерв’ю; 

- виступи представників фірми в школах чи інших 

закладах; 

- дні відкритих дверей; 
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- запрошення на заходи, профінансовані фірмою; 

- організація неформальних зустрічей; 

- відкриття власної сторінки в мережі Інтернет. 

Плануючи заходи PR, серед них і соціальні чи 

неформальні, необхідно чітко усвідомлювати, що вони 

впливають на формування образу фірми незалежно від 

наявності звернення [6]. 

Спонсорська діяльність, маркетинг подій і 

«пабліситі» (СМП). Звичайна реклама товарів і послуг 

компанії може бути доповнена чи заміщена іншими 

заходами, схожими з рекламними: спонсорською 

діяльністю, маркетингом подій та організацією пабліситі. 

Спонсорство передбачає фінансову підтримку 

фірмою різних видів діяльності – інформаційної (теле- і 

радіопередач, публікацій спеціальних матеріалів), 

суспільної (розвиток клубів за інтересами, проведення 

благодійних акцій для допомоги інвалідам, дітям, людям 

похилого віку), спортивної (допомога спортивним 

асоціаціям і командам, організація змагань) чи культурної 

(сприяння розвитку образотворчих і сценічних мистецтв) в 

обмін на можливість демонстрації своєї фірмової марки. 

У США щорічна сума витрат на здійснення 

спонсорської діяльності досягає 3 млрди дол., що 
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становить близько 3 % загальних витрат на рекламу. За 

цим показником вона перевищує зовнішню рекламу, яка 

посідає останнє місце. У багатьох країнах спостерігається 

зростання спонсорської діяльності як доповнення до 

звичайної реклами чи її заміни. Багато компаній майже 

повністю перейшли від звичайної реклами до спонсорської 

діяльності. 

Рекламні комунікації відіграють значно важливішу 

та принципово нову роль у сучасному бізнес-житті та житті 

звичайних людей. Коло завдань, які повинна виконувати 

реклама тепер, значно розширилось і вимагає від учасників 

процесу планування й упровадження рекламної кампанії 

більш зваженішого підходу, уміння знайти шлях до 

сердець покупців, вплинути на їхнє рішення не прямими, а 

витонченішими, досконалішими засобами. 

Нині рекламні комунікації, якщо ми будемо 

розглядати їх у розрізі компаній чи організацій, окрім 

звичайної реклами торгових марок і засобів просування 

товару на ринку, містять такі елементи: створення 

індивідуального образу фірми, налагодження зв’язків з 

громадськістю, рекламу іміджу фірми, спонсорську 

діяльність, маркетинг подій і пабліситі. 
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Налагодження зв’язків з громадськістю (PR) 

служить цілям встановлення сприятливих взаємовідносин з 

різними аудиторіями, пов’язаними чи ні з фірмою 

безпосередніми комерційними угодами. PR містять цілу 

низку спеціальних заходів підтримки взаємозв’язків з 

аудиторією. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
ТА ПРАГМАТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 
 

У статті досліджуються види, структура та 

функції складників рекламного тексту. Автор наводить 

результати дослідження особливостей рекламного 

дискурсу і доходить висновків, що саме реклама є одним із 

носіїв корисної та необхідної інформації, відіграє важливу 

роль у розвитку зв’язків між виробником, споживачем і 

суспільством, а відтак дослідження рекламних текстів на 
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структурному та стилістичному рівнях та врахування 

цих чинників при перекладі є актуальним і значущим. 

Ключові слова: рекламний дискурс, мовленнєва 

експресія, рекламний текст, заголовок, підзагоголовок. 

 

Сьогодні реклама займає дуже важливе місце у 

житті суспільства. Її можна побачити, почути, прочитати у 

всіх засобах масової інформації. Вона проникає у кожну 

сферу людської діяльності. Реклама допомагає встановити 

зв’язки між виробником і споживачем, виробником та 

спільнотою.  

З розвитком суспільства зростає необхідність 

звернення до реклами. Але безумовно реклама буде 

працювати ефективно лише у тому випадку, коли 

правильно використовується її потенціал. Тобто, щоб 

реклама виконувала свою основну функцію – привертати 

увагу і викликати інтерес споживача – текст реклами 

повинен бути ретельно продуманим з одночасним 

врахуванням як структурних, так і експресивних 

особливостей тексту. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена 

зростанням ролі реклами у розвитку зв’язків у світі та 

важливістю ефективної та адекватної передачі достовірної 
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інформації у рекламних текстах. Адже саме реклама є 

одним із носіїв корисної та необхідної інформації, а відтак 

дослідження рекламних текстів на структурному та 

стилістичному рівнях та врахування цих чинників при 

перекладі є актуальним і значущим. 

З одного боку, існує безліч стилістичних засобів для 

досягнення цієї мети. А структурна будова тексту 

використовується для найефективнішого впливу на 

споживача. З іншого боку, реклама завжди розрахована на 

широку аудиторію, адже продукція разом зі своєю 

рекламою перетинає державні кордони. Тому питання 

перекладу рекламного тексту з врахуванням 

композиційних і експресивних особливостей, тобто із 

збереженням прагматичного потенціалу тексту, набуває все 

більшої вагомості і є недостатньо вивченим.  

Мета нашого дослідження: на основі аналізу 

теоретичного матеріалу з'ясувати специфіку побудови 

рекламних англомовних текстів, їхні стилістичні 

(експресивні) особливості та визначити засоби збереження 

прагматичного потенціалу реклами у процесі перекладу. 

Матеріалом для проведення дослідження слугували 

такі засоби масової інформації: мовлення на телеканалах, 

журнали та газети «Time», «TV Spotlight», «Vogue», «New 
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York Times», «New Yorker», «The Wall Street Journal», 

«Newsweek», «Viva». 

Проблемі створення та перекладу рекламних текстів 

присвячені праці І. Морозової, О. Медвєдєвої,                                

Т. Назарової, О. Дубенко, І. Гольмана, В. Аренса,                           

Т. Казакової. 

Реклама – це різновид масової комунікації, в якій 

створюються та розповсюджуються інформативно-образні, 

експресивно-забарвлені тексти неособистого характеру, які 

оплачуються рекламодавцем і адресовані групам людей 

для того, щоб спонукати їх зробити вибір, потрібний 

рекламодавцю [8, 6]. 

На сучасному етапі реклама займає важливе місце у 

житті суспільства. Різноманітність жанрів або фактур мови 

реклами обумовлена, насамперед, можливостями каналу 

передачі повідомлення (наприклад, використання тільки 

усного мовлення на радіо або поєднання друкованого 

тексту і зображенням в газеті або журналі). Залежно від 

засобу масової інформації розрізняють наступні види 

реклами:  

1) безкоштовні рекламні газети та журнали 

(freshets); 
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2) рекламні проспекти (booklets, pamphlets, 

prospectus); 

3) рекламні листівки та інформаційні листи 

(circulars); 

4) рекламні листи (dodgers, handbills); 

5) теле- та радіо реклама (commercials).  

Це також різноманітні засоби реклами, що 

впливають на споживача поза домівкою (out-of-home 

advertising): 

1) зовнішня реклама (outdoor advertising) – рекламні 

щити (billboards), афіші (placards, posters), світлова 

реклама (electric signs, electric spectaculars), реклама на 

дахах будинків (sky signs); 

2) реклама на транспорті (transport advertising); 

3) реклама на місці продажу (inside-the-store 

advertising) [1, 78; 6, 115]. 

Перераховані види дозволяють визначити три 

основні структурні компоненти рекламного повідомлення – 

вербальний текст, візуальний ряд і звучання.  

Як відомо, історично реклама починалася як 

різновид тексту, що не супроводжувався зображенням. Всі 

функції, властиві рекламі, містилися у самому тексті, а 

саме:  
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- привернути увагу клієнтів;  

- викликати інтерес до продукції та до виробника;  

- проінформувати споживача про товар та його 

якості;  

- впливати на потенційного споживача, 

переконуючи його зробити покупку; 

- постійно нагадувати про виробника та його 

продукцію; 

- викликати у клієнта позитивне ставлення та довіру 

до фірми-виробника; 

- створити потребу у тому чи іншому продуктові чи 

послузі; 

- заохочувати постійного клієнта купувати лише цей 

продукт, а не будь-який інший; 

- створити образ надійного партнера у світі бізнесу; 

- пожвавлювати обіг продукції [8; 12, 158]. 

Отже, реклама – досить поширене явище у 

сучасному світі. Вона заполонила всі засоби масової 

інформації і стала могутнім інструментом у просуванні 

продукції. Реклама буде ефективно виконувати свої 

функції у тому випадку, коли рекламодавець правильно 

підбере тип реклами, місце її розташування і, звичайно, 

цікавий та переконливий текст. 
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Структурні елементи реклами та їх 

характеристика 

У наш час телевізійна реклама стала чи не 

найпоширенішим жанром, а функції класичного 

рекламного оголошення поділили між собою вербальна і 

візуальна складові.  

Традиційно у вербальній складовій рекламного 

повідомлення визначають чотири основні частини: 

1) слоган (або рекламне гасло); 

2) заголовок; 

3) основний рекламний текст (далі ОРТ); 

4) луна-фраза [8, 8]. 

Слоган. Поняття «слоган» (sluagh-ghairm) походить 

з гальської мови і означає «бойовий клич». У 1880 році 

поняття «слоган» було вперше використано у сучасному 

значенні. Первинне значення слова – «бойовий клич» – 

дуже точно і образно відображає зміст цього поняття – 

саме слоган виконує функцію «полонити» покупця і 

«знищити» конкурентів [4; 5]. 

Існує такі визначень слогану. Одне з них описує 

слоган як «короткий, простий і легкий для вимови вираз, 

який містить основні логічні елементи: товар, назву 

торгівельної марки, послугу або місце продажу» [5, 22]. За 
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іншим визначенням «“слоган” підсумовує переваги 

продукції, створюючи коротке повідомлення, що легко 

запам'ятовується» [1, 30]. 

Отже, в усіх визначеннях основний акцент робиться 

на стислості слогану і на виражену в ньому концепцію всієї 

рекламної кампанії: «Слоган – це рекламна фраза у 

стислому вигляді, що висловлює основну рекламну 

пропозицію в рамках рекламної кампанії» [9, 19]. Іншими 

словами, слоган формує той необхідний асоціативний 

зв'язок ідей, який наочно, у декількох словах, виражає суть 

пропонованої операції. Слоган повторюється у всіх 

оголошеннях, незалежно від обраного ЗМІ. При цьому 

враховуються специфічні особливості каналу 

розповсюдження (наприклад, у журнальній рекламі значну 

роль можуть зіграти колір і шрифт, в яких виконаний 

слоган, для радіо реклами особливо важливі музика і голос 

диктора). 

Рекламний слоган компанії або товарів, які вона 

виробляє, нерозривно пов'язаний з торгівельною назвою і є 

її безпосереднім продовженням. Він є основним джерелом 

інформації та засобом мовного впливу на споживачів та 

виконує такі функції, як: викликає інтерес до товарів або 

послуг, спонукає до купівлі. Насправді, слоган – єдине, що 
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запам'ятовується разом з торгівельною назвою після 

закінчення рекламної кампанії, а після тривалого 

використання він «зливається» з відповідною торгівельною 

назвою і перетворюється на її синонім [7]. Яскравий 

слоган, який чітко відображає специфіку компанії або 

товару, може стати словесним торгівельним знаком фірми 

або компанії. Йому належить провідна роль у привертанні 

уваги споживача. Наприклад, фірма «Cartier» має салоган 

150 years of history and romance, який супроводжує 

практично всі їх рекламні оголошення, незважаючи на те, 

який саме продукт рекламується в даному тексті.  

Щоб виконувати свої головні функції, слоган 

повинен відповідати ряду вимог: 

- концентрація змісту комерційної пропозиції; 

- відносна стислість при великій емоційній 

насиченості; 

- проста і зрозуміла мова, яка сприяє кращому 

сприйняттю і запам’ятовуванню [9, 23]. 

Багато дослідників виділяють ще одну 

характеристику: «Слоган повинен легко перекладатися 

іноземною мовою» [17]. 

Ступінь запам’ятовування залежить від стислості 

слогану і стильових форм, використаних в тексті. Особливо 
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популярні слогани, що складаються з 5 слів, а коефіцієнт 

варіації складає 4,19, тобто варіативність дуже низька, і 

майже немає розсіювання – велика частина слоганів 

складається з 5–6, максимум 7 слів. 

Будь-яке висловлювання характеризується 

наявністю прагматичної установки, тобто виконує певне 

комунікативне завдання, містить конкретну ціль, яку 

переслідує автор, адресуючи висловлення адресату. Зміст 

прагматичної установки та набір засобів, спрямованих на її 

реалізацію, залежать від мети та ситуації використання 

висловлювання [9]. 

У рекламному слогані велику роль відіграє те 

враження, той вплив, який створює на реципієнта як саме 

висловлення, так і його зміст. Оригінальність репрезентації 

рекламного слогану внаслідок відхилення його від 

звичайного мовного вживання привертає до себе увагу, що 

дозволяє розглядати слоган як засіб встановлення 

комунікації, а також як засіб, який сприяє 

запам'ятовуванню торгівельної назви. 

У рекламних слоганах головні складники 

прагматики – адресант та адресат – не представлені 

матеріально. Перший, однак, втілюється в слогані як його 

творець, його конкретна мета комунікації реалізується 
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безпосередньо, а другий опосередковано диктує структуру 

слогану, відбір слів та інші його параметри. Незважаючи на 

той факт, що адресант позбавлений прямого контакту з 

адресатом, він навмисно або інтуїтивно шукає такі форми 

спілкування з ним, які могли б створити ефект 

безпосереднього контакту. 

Слід зазначити, що ефективності впливу рекламного 

слогану на споживача сприяє також його семантичне 

наповнення та загальний зміст. Ретельний відбір лексичних 

одиниць може сприяти встановленню комунікативного 

контакту між адресантом та адресатом, додавати 

рекламному повідомленню більше вагомості, вказувати на 

якості товару або особливості діяльності компанії. 

Наприклад, використання прикметника perpetual у слогані 

годинників Rolex – Perpetual Spirit вказує на те, що 

годинники цієї фірми можуть працювати довіку.  

Таким чином, рекламний слоган виконує 

найважливіші комунікативно-прагматичні функції: 

привертання уваги, інформування та спонукання адресата. 

Вдале виконання цих функцій забезпечується його 

специфічною структурною організацією, особливою 

комунікативно-прагматично спрямованістю та 

семантичним наповненням. 
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Також рекламу класифікують за її структурою. 

Рекламне повідомлення складається з двох частин: 

вербальної та невербальної. 

Вербальна, про яку ми вже згадували попередньо, 

може мати вигляд друкованого тексту або голосового 

повідомлення.  

Структура вербального рекламного повідомлення: 

салоган (рекламний лозунг), заголовок, основний текст 

реклами, фраза-відлуння. [8, 9] 

«Слоган» ми вже розглянули детально. 

Заголовок – найважливіша вербальна частина 

реклами. Одне з його визначень свідчить, що заголовок 

містить основное рекламне звернення і основний 

рекламний аргумент [7].  Можна припустити, що він 

подібний телеграмі, що повідомляє інформацію, після якої 

люди визначаються, чи варто їм читати далі чи ні. Дійсно, 

за даними деяких досліджень близько 80 % споживачів, 

прочитавши заголовок, не читають основний рекламний 

текст.  

Вищезазначене свідчить, що основна функція 

заголовка і зображення (основні складники рекламного 

оголошення) визначається достатньо легко. Рекламісту 

необхідно відобразити суть рекламного повідомлення саме 
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через взаємодію і взаємодоповнення цих двох елементів, 

оскільки сподіватися на те, що буде прочитаний ОРТ, він 

може лише в деяких випадках, наприклад, тоді, коли 

рекламуються дорогі товари або послуги, для використання 

яких необхідні точні інструкції (медичні препарати, техніка 

і ін.). Заголовки виконують багато функцій, але немає 

такого, який виконував би їх усі разом. Можна виділити 

такі типи рекламних заголовків в залежності від їх 

функцій:  

- благодійні (benefit); 

- провокаційні (provocative),  

- інформативні (news / informative);  

- запитальні (question),  

- спонукальні (command); 

- альтернативні (alternative) [13, 129]. 

Крім викладу основної суті рекламної пропозиції 

заголовок виконує і інші функції, що полягають, 

наприклад, у тому, що він повинен привернути увагу 

потенційних клієнтів і зацікавити їх настільки, щоб вони 

прочитали і ОРТ. Тут необхідно підкреслити, що функція 

залучення уваги реалізується в основному за допомогою 

рекламного зображення. Проте і заголовки, завдяки деяким 

своїм властивостям (наприклад, використання 
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оригінальних стильових або графічних форм) виконують 

цю функцію.  

Благодійні заголовки обіцяють аудиторії певні 

переваги і усілякі зручності: 

We'll give you a permanent without making waves in 

your budget. 

Провокаційні заголовки провокують читача, 

стимулюють виникнення запитань, думок. Щоб дізнатися 

більше, читач має прочитати увесь текст. Для досягнення 

цього часто вживаються слова, які впливають на 

внутрішній стан людини, на її психіку. Наприклад, у 

заголовку: 

And not а cloud in the sky. What a hazardous day for a 

drive! 

слово hazardous (ризиковий) впливає на 

підсвідомість читача і він, стимульований інстинктом 

самозбереження, в результаті читає весь текст реклами 

сонцезахисних окулярів для водіїв. Або: 

Don't worry. All he wants is your heart.  

Автори цього тексту також ставили собі за мету 

стимулювання цікавості потенційних клієнтів шляхом 

впливу на їх підсвідомість та збудження ділянки мозку, яка 

відповідає за самозбереження. Цікавість читача до того ж 
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стимулюється фотографією оголеного дикуна з ножем у 

руці. Як результат, реклама Малайських Авіаліній, які 

пропонують тури по країні, не може не залишитися у 

пам'яті читача. 

Інформативні заголовки представляють деякі 

новини або інформацію: 

It's a girl. 

Unique outsourcing arrangement with Accenture 

delivers world class supply chain management for AT&T's 

PrePaid Card business. 

Запитальні заголовки ставлять запитання, 

змушуючи читача шукати відповідь: 

What makes our tire customers smarter and richer than 

others? 

Цей тип заголовків вважається ідеальним для 

утримання уваги читача. 

Спонукальні заголовки наказують читачеві зробити 

щось. Це, звичайно, може призвести до негативної реакції, 

але за статистикою на них досить часто звертають увагу: 

Promise her anything, but give her Aprege.  

Альтернативні заголовки пропонують читачеві 

вибір. В більшості тут використовується ефект 

прихованого порівняння – читача зацікавлює прихована 
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обіцянка покращити певний стан речей внаслідок того, що 

він скористається тим, що пропонує дана рекламне 

оголошення: 

Wish upon a star. Or make the dream come true.  

Підзаголовок – додатковий заголовок-може бути 

розміщеним як над заголовком, так і під ним [8; 15, 128]. 

Підзаголовок (kicker) несе не менш важливу інформацію, 

ніж заголовок. Його вживають з двох причин: більшість 

людей читають тільки заголовок і підзаголовок. 

Підзаголовки довші за заголовки і більше нагадують 

зв'язне речення. Вони посилюють інтерес, створений 

заголовком і служать перехідною ланкою до читання 

основного тексту. Ось зразок, де верхнє – заголовок, а 

нижнє – підзаголовок: 

RISK. 

Wherever you are. Whatever you do. The Alianz Group 

is always on your side. 

Суперечність між вимогою достатності інформації і 

необхідності огорнути цю інформацію в максимально 

легку і доступну форму поступово вводить новий вигляд 

рекламної комунікативної стратегії. Коротко цю стратегію 

можна визначити як образотворчу. У ній рекламний текст 

або максимально короткий, або відсутній взагалі, при 
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цьому функції тексту приймає на себе зображення, а 

заголовок виконує функції ОРТ. 

Прикладом такої композиції рекламного 

оголошення може стати реклама горілки "Absolut", майже 

всі рекламні тексти якої складаються із зображення 

фірмової пляшки, відповідно до теми повідомлення у 

вигляді новорічної ялинки або з короною на кришці та ін. 

Заголовок, рекламний текст також міняється залежно від 

теми: 

Absolut queen. Absolut magic.Absolut joy. Absolut 

bravo 

і навіть, мабуть, спеціально для української аудиторії –  

Absolut March 8. 

Звичайно в рекламному повідомленні після 

заголовка розташовується основний рекламний текст 

(ОРТ), тобто інформуючий і аргументуючий текст, в якому 

даються основні відомості про товар і або описуються його 

переваги [8]. Поданий меншим шрифтом, він є логічним 

продовженням заголовку і підзаголовку. В ОРТ повинно 

повідомлятися як продукт чи послуга може задовольнити 

потреби покупця. Особливістю англомовної реклами є те, 

що зазвичай основний текст рекламного оголошення 

побудований так, ніби автор розмовляє з однією особою. 
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При написанні його мають бути дотримані наступні 

правила: 

- наголосити на основній думці; 

- чітко визначити продукт; 

- підкреслити вигоди покупця; 

- постійно звертати увагу покупця на торгову марку 

[5; 7; 8]. 

При цьому, заголовок рекламного повідомлення 

можна позначити як певне положення, що висувається, а 

ОРТ − як сукупність аргументів, що підтверджують 

заголовок. 

З цієї перспективи, наступний елемент вербального 

тексту – відлуння-фраза – це основний висновок, що 

міститься в ОРТ, який одночасно є основним аргументом 

на користь придбання товару. Відлуння-фраза є звичайно 

завершальною вербальною частиною, однак те, що вона 

стоїть в рекламному повідомленні на останньому місці 

зовсім не означає, що їй відведена остання за значущістю 

роль. Навпаки, разом із заголовком, відлуння-фраза є 

одним з найважливіших елементів друкарської реклами. 

Його важливість визначається тим, що (як вже 

неодноразово згадувалося вище) ОРТ не завжди 

прочитують. Звичайно ми реагуємо на текст, записаний 
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крупним і жирним шрифтом, як правило, і заголовок, і 

відлуння-фраза виконані саме таким чином. До функцій 

відлуння-фрази відносять наступні: 

- повторити основну думку ОРТ або знову яким-

небудь чином підкреслити достоїнства фірми; 

- надати завершений вигляд усьому рекламному 

повідомленню. 

Найбільш поширені способи завершення 

рекламного тексту: 

- використовувати тільки назву торгової марки. 

- використовувати назву торгової марки разом із 

слоганом 

- використовувати назву торгової марки і який-

небудь образ або вираз, придуманий спеціально для цієї 

реклами [5; 6; 7]. 

Так, в рекламі «Audi», в якій споживачу 

пропонується можливість купувати ці автомобілі в кредит, 

замість звичайного слогану, що традиційно завершує 

рекламне повідомлення, як «останній акорд» використана 

абсолютно інша луна-фраза: 

Audi Bank. Audi leasе. 

Вище зазначалось, що необхідною умовою 

ефективності рекламного тексту є стислість як 



116 
 

повідомлення в цілому, так і окремих його частин, що 

призводить до надзвичайної «концентрації» інформації в 

рекламному повідомленні: фактично основна рекламна 

пропозиція разом з аргументуванням вигідності покупки 

повинна міститися в одній єдиній фразі – заголовку, 

оскільки слоган відображає зміст рекламної концепції 

загалом, а ОРТ аудиторія не завжди приймає до уваги. При 

цьому так само рекламна концепція – ідея товару повинна 

бути виражена в слогані, що, у свою чергу, структурно є 

одним цілим, рідше це – дві короткі пропозиції. Подібна 

семантична насиченість слогану і заголовка в поєднанні з 

короткою формою пояснює дуже часте використання 

візуального ряду, у свою чергу, здатного передати 

аудиторії частина необхідної інформації. 

Зображення в рекламному повідомленні грає 

виключно важливу роль, оскільки, володіючи поза 

сумнівом більшою здатністю привертати увагу споживача, 

чим текст, візуальна частина реклами здатна як 

проілюструвати вербальну інформацію, так і додати їй 

більше образності, виразності, а у багатьох випадках в 

поєднанні з вербальним компонентом створити нові 

додаткові сенси [9]. 
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Принципова відмінність між словесною частиною і 

зображенням зводиться до того, що для сприйняття тексту 

необхідно час. Оскільки текст лінійний, потрібні певні 

витрати часу і розумових зусиль для усвідомлення 

ключової думки, що міститься в ньому. Зображення ж 

доступно сприйняттю будь-якої людини, яка володіє 

системою кодів і символів, властивих образотворчим 

традиціям даної культури, при цьому візуальний ряд 

здатний не тільки миттєво привернути увагу адресата, але і 

швидко передати велику частину, закладеній в ньому 

інформації без прочитання тексту. В основі такого 

миттєвого сприйняття зображення – його здатність до 

передачі образів, емоцій, асоціацій, міцно закріплених в 

свідомості одержувача повідомлення Достатньо лише 

натяку за допомогою персонажа, предмету, ситуації, 

кольору, форми, щоб актуалізувати їх [8].  

Все вищезгадане дає змогу зробити висновок, що, 

знаючи структурні елементи реклами, можна ефективно 

співпрацювати з нею. Звичайно, простий рекламний текст 

не буде мати успіх, тому потрібно використовувати різні 

стилістичні засоби, які допоможуть досягнути поставленої 

мети.  
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Ці особливості необхідно брати до уваги при 

перекладі, адже «перекладацька комунікація – комунікація 

специфічна, тому що вона здійснюється в умовах 

відмінності мов і культур, що належать до її межових фаз. 

Текст як одиниця комунікації і завершений мовленнєвий 

твір містить визначену інформацію, в якій також можуть 

відображатися факти та особливості даної національної 

культури у широкому значенні слова (історії, політичного 

та, соціального устрою, матеріального виробництва, 

мистецтва та ін. [10, 171; 11, 45]».  

Висновки. Створена концепція, що узагальнює 

інформацію про види, структурні елементи, функції 

реклами розвиває новий підхід до перекладу рекламного 

тексту, який базується на прагматичних засадах.  

Отримані результати можуть бути використані на 

практичних заняттях, як приклади нового підходу у 

перекладі реклами.  
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У цій статті з’ясовується питання розгляду ділової 

журналістики як особливого напрямку журналістики, 

визначення її основних функцій, завдань, а також місця в 

контексті бізнес-комунікації. 

Ключові слова: бізнес, ділова журналістика, бізнес-

комунікації, преса, видавництво, ЗМІ. 

 

Нині концепція розвитку економіки формується на 

відкритості економічних систем, кооперації виробництва, 

широкій інтеграції, а також наданню послуг у всіх сферах 

господарювання. Прогресивні методи управління, 

засновані на принципах маркетингу, активно 

впроваджуються в усіх економічних секторах. Культура 

організації міжнародних бізнес-комунікацій має важливе 

значення в процесі реалізації зазначених напрямків. 

Найважливіше це для ділової журналістики. Вона 

безпосередньо позначається на ефективності 
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функціонування бізнес-суб'єктів. Передусім, вона 

позначається на тих суб'єктах, які за своїм призначенням 

беруть участь або повинні брати участь у міжнародних 

інтеграційних взаємодіях. 

 Існує поширена думка, що ділова журналістика 

працює задля  інтересів дуже невеликого прошарку 

населення – представників політики та ділового сектору. 

Проте функції ділової журналістики значно ширші, бо вони 

мають соціальне значення. При цьому немає будь-якого 

парадоксу: від ефективної роботи ділових журналістів і 

точних оцінок стану перебування економіки, перспектив її 

розвитку  на глобальних і вузько нішевих ринках, залежить 

правильність ухвалення відповідних рішень (регуляторних 

чи управлінських). Це безпосередньо впливає на життя 

кожного громадянина тому, що повноцінно існувати за 

економічними межами може дозволити собі тільки людина, 

що живе лише натуральним господарством. 

Ділова журналістика нині є одним з елементів 

системи засобів масової інформації, що дуже швидко 

розвиваються. Кількість видань, що працюють з бізнес-

інформацією, збільшується щороку. Важко не бачити 

вплив засобів масової інформації бізнес-спрямування на 

економічні процеси, вони підвищують увагу суспільства, 
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ТНК та спільноти журналістів до питань розвитку ділової 

журналістики, – пише М.В. Блінова [2]. Ми можемо 

погодитися з цим. Але важливість розвитку ділової 

журналістики для процесу міжнародної економіки 

необхідно визначити точніше. Адже ми не забуваємо про її 

соціальне значення у глобальному сенсі. 

Зараз ми можемо сформулювати завдання ділової 

журналістики, орієнтуючись на її характеристики 

соціальної значущості. Під цим передбачається: 

- забезпечення позитивного та постійного розвитку 

економіки на макрорівнях і мікрорівнях; 

- сприяння донесення до споживача повноцінної, 

економічної та достовірної інформації; 

- досягнення добробуту  кожної людини та 

суспільства в цілому. 

Інтерес до цього виду журналістики обумовлений 

кількома обставинами. По-перше, представники 

політичного та бізнес-середовища хочуть знати про 

основні ринкові тенденції та всі світові подій у сфері 

економіки. По-друге, існує можливість абсолютно законно 

отримувати відомості про діяльність конкурентів, що дає 

змогу легше ухвалюмати рішення щодо діяльності 

компанії. І, зрештою, суспільство повністю залучається до 
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обговорення соціально значущої економічної інформації. 

Інформування аудиторії про економічну необхідність 

ухвалених рішень допомагає утримувати макроекономічну 

та політичну стабільність. Тут ми знову логічно 

повертаємось до соціальних аспектів роботи ділових 

засобів масової інформації. 

Слід пояснити, що навіть дослідники, які вивчали 

проблему ділової журналістики тривалий час, не можуть 

прийти до повної єдності в питанні, як правильно 

визначити термін «ділова журналістика». Певно не всі з 

них бачать наявність соціальної функції у діловій 

журналістиці. Наприклад, В. Сергачев визначає ділову 

пресу як «тип ЗМІ», який на першу щабель ставить 

необхідність забезпечення інформаційними потребами 

корпорацій через періодичні видання чи інші засоби 

(статистичні, рекламно-інформаційні, законодавчі та інші 

матеріали) [6]. 

В. Гуревич у складі ділової преси виділяє «ділові 

видання та видання для ділових людей». Дослідник вважає, 

що ділові видання надають тільки ділову інформацію, ми 

під цим розуміємо новини та повідомлення з ділової сфери, 

а видання для ділових людей забезпечують людей бізнесу 

не тільки економічною, але й іншою соціально значущою 
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інформацією [3]. З ним, здебільшого , згодна Г.Г. 

Щепілова, яка запропонувала таке визначення, виходячи з 

конкретного призначення ділових видань: ділове видання є 

виданням, яке призначене для ділових людей. Воно містить 

актуальну та повну інформацію, необхідну для розвитку 

бізнесу та формування позитивного іміджу бізнес сфери 

[3]. 

Ділова журналістика в глобальному сенсі є видом 

професійної діяльності, що включає збір, відстеження та 

аналіз інформації. Інформація повинна бути причетною до 

сфери фінансів чи бізнесу. Це дає можливість 

представникам влади та ділових кіл обговорювати поточні 

питання на майданчику ЗМІ. 

Приблизно так само розмірковує З.А. Усман: ділове 

видання орієнтується на новини ділового сектору. Воно 

розміщує на своїх сторінках інформацію про щойно 

підписані угоди (зазвичай далі йде фраза «сторони не 

оголошують вартість угоди, проте близьке до керівництва 

компанії джерело повідомило...) [7]. Також він розміщує 

новини про злиття корпорацій, про взаємини акул бізнесу з 

державними органами та інше. Багато хто певен, що 

публікації в цих засобах масової інформації обмежені лише 
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економічною або підприємницькою тематикою, проте дане 

твердження не є правильним. 

Майже в усіх виданнях є громадські, політичні та 

культурні блоки. У полі їх зору перебуває освіта, охорона 

здоров'я, екологія та інше. Ділова журналістика – це не 

завжди вузько спрямована інформація, але вона завжди є 

особливим «економічним» поглядом на будь-яку 

проблематику, навіть якщо вона здається дуже далекою від 

економіки. Формулювання Ю.В. Чемякіна виглядає досить 

точно у цьому сенсі: у діловій періодиці висвітлюються як 

економічні події, так і новини зі сфери культури. Однак 

вони подаються з прагматичної точки зору, отже, можуть 

вплинути на стан міжнародного валютного ринку, 

інвестиційний клімат країни або економіку в цілому. 

Особливості аудиторії диктують вимоги до інформації, що 

подається. Ділових людей зі щільним графіком життя 

цікавлять не чутки зі сфери шоу-бізнесу, а події, що 

впливають на розвиток бізнесу, об'єктивний аналіз 

соціально-політичних проблем [8]. 

Схожу думку виразили співавтори сучасного 

вітчизняного підручника «Ділова журналістика». Вони 

також певні, що термін «ділова журналістика» уявляється 

досить неоднорідним: не існує єдиного підходу до 
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визначення терміна «ділова журналістика» як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній науці. Проблема полягає у 

тому, що ділові ЗМІ не обмежуються тільки фінансовою 

або економікою тематикою. Вони, звичайно, 

розглядаються журналістами з «ділової» точки зору. Але 

чи можна, наприклад, вважати діловою інформацію про 

насування урагану на західний берег США? На перший 

погляд, безумовно, – ні, але якщо поглянути з другого боку 

– ураган, який зруйнує сільськогосподарські угіддя, 

знищить урожай пшениці, чим викличе зростання цін на 

категорію товарів хлібобулочного сектору [1]. Автори 

підкреслюють соціальну функцію ділової журналістики, 

яка полягає в забезпеченні бізнес-комунікацій. Іншими 

словами, ділова журналістика задовольняє інформаційні 

потреби ділової спільноти та є інструментом громадського 

обговорення у сфері управління та виробництва. 

С.М. Гуревич вказує на те, що ділова інформація 

ширша політекономічної, економічної або бізнес 

інформації в цілому: ділова преса працює з будб-якою 

інформацією, що здатна вплинути на поведінку ринкових 

суб’єктів. С.В. Шекшня фіксує схоже визначення ділової 

журналістики в одній зі своїх наукових праць: ділова 

журналістика є підвидом журналістики, який висвітлює 
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питання та події, дає аналіз тенденцій розвитку бізнесу, 

ділового клімату, економіки та діяльності органів влади в 

потрібному діловому співтовариству вираженні. Основна 

мета ділової журналістики полягає в оперативній передачі 

поточних економічних подій бізнес-товариству та 

суспільству в цілому, а також в оповіщені цільовій 

аудиторії інформації, яка допоможе відтворити повну 

картину того, що відбувається в діловому світі »[9]. 

М.В. Желновакова виділила функції ділової 

журналістики, серед яких: забезпечення аудиторії 

оперативною інформацією (політичною, статистичною, 

біржовою, тощо); аналіз головних подій у світі та країні, їх 

вплив на ділову активність; обговорення змін у 

соціальному житті, пов'язаних зі значними змінами в 

економіці; поширення результативного досвіду ведення 

бізнесу; популяризація інноваційних технологій і новітніх 

методик; формування ідеології та розширення кругозору 

представників бізнесу [5]. У науковій роботі «Ділова преса: 

історія, типологія та моделювання видань» А. Єременко 

виділив класифікацію функцій ділової журналістики, де 

знайшлося місце і соціальним аспектам, наприклад, 

формування позитивного образу підприємництва у 

свідомості масової аудиторії [4]. 
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Усе це дає нам можливість надати власне 

визначення терміна «ділова журналістика». Ділова 

журналістика є одним з основних відгалужень 

журналістики. Вона включає в себе друковані видання, 

телевізійні програми, радіо та інтернет-засоби масової 

інформації, які призначені для повного здійснення процесу 

бізнес-комунікацій і швидкісного оповіщення діловою 

інформацією людей, залучених у бізнес-процеси. 

Спробуємо підтвердити це визначення невеликими 

статистичними даними, які надав журнал «Harvard Business 

Review» – найавторитетніший діловий журнал світу. 

Компанія опублікувала інформацію про свою цільову 

аудиторію, основу якої становлять керівники – на них 

припадає 41 %. Крім них, читачами журналу є фахівці (25 

%), робітники (14 %), студенти (11 %), безробітні (6 %), а 

також домогосподарки (3 %) [10]. Тобто ми не можемо 

віднести читачів тільки до соціальної групи підприємців. 

Інша вибірка людей, яка має дуже опосередковану 

причетність до ділового світу, знаходить багато цікавого 

для себе у журналі. Це пов'язано із соціальними аспектами 

журналістських матеріалів видання. 

Отже, ми можемо констатувати міцний 

взаємозв'язок ділової журналістики та соціальної 



130 
 

проблематики, яка простежується майже в будь-якій 

публікації засобів масової інформації, що орієнтуються на 

економічну або політичну нішу. Крім того, можна 

твердити, що соціальний компонент є обов'язковим для 

будь-якого успішного ділового ЗМІ. 
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ЗАГОЛОВКОВИЙ КОМПЛЕКС  

ЯК ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
 

Заголовок є органічним першим елементом 

публікації, він нерозривно пов’язаний із нею, більш того – 

витікає з її змісту. А.О. Сафонов зосереджував увагу на 

тому, що саме в заголовку яскраво проявляється 

актуалізація мовних засобів як одна з характерних рис 

газетного мовлення А роль заголовка як важливої 

комунікативної одиниці, котра допомагає організувати 

контакт між автором і читачем, виявити позицію 

редакції та ставлення автора до зображуваних подій, – 

науковець вважає хрестоматійною. На історичну 
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послідовність розвитку заголовка, спрямоване 

дисертаційне дослідження Е.В. Сибиренко-Ставрояні. Він 

акцентує увагу на тому, що заголовок несе в собі 

«дидактичну» настанову  

Ключові слова: заголовковий комплекс, читач, 

текст, журналістські матеріали, зміст. 

 

Перед тим, як викладати підходи до класифікації 

заголовків, слід сказати, що заголовок не можна плутати з 

тим, що називається «хедлайном» і виглядає зовні як 

заголовок. «Хедлайн» (англ. headline – «заголовний рядок») 

– заголовок у пресі, колонтитул, а також короткий зміст 

випуску останніх новин на радіо чи телебаченні, це один з 

елементів особливої організації новинного тексту, 

виробленої в західній журналістиці [22]. Він існує в 

органічному взаємозв'язку з такими елементами даного 

роду текстів, як «лід» і «корпус»: у «хедлайні» 

викладаються суть новини, в «ліді» вона углиблюєтся, а в 

«корпусі» доповнюється другорядними деталями [1, 36]. 

Поняття «хедлайн» в західній журналістиці існує 

паралельно з поняттям «заголовок», під яким, як правило, 

мається на увазі те, що в нашій пресі називається 

«рубрика» [22]. У випадку, коли рекламна фраза 
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призначена для кампанії, розрахованої на короткий строк, 

то така рекламна фраза називається «хедлайн» [21]. 

Р. Киплинг хедлайн окреслює, як загальноприйняту 

форму подачі новинних матеріалів [15, 8]. Так, заголовок 

окреслює лише тему матеріалу, про зміст у ньому 

практично нічого не сказано. А хедлайни виділяють 

головну новину, найцікавіше, найголовніше, 

найважливіше, найдраматичніше в інформації, що 

заслуговує на увагу. У порівнянні із суцільним текстом 

яскраві за шрифтом і розташуванням на газетних полосах 

хедлайни сприймаються легко. А ще – ефективна їх форма 

побудови і написати хедлайн – це велика майстерність. 

Тож, хедлайн притаманний матеріалам інформаційних 

агентств. Так, наприклад російський ІТАР-ТАС пильно 

слідкує за тим, щоб матеріали будувались на певною 

схемою «перевернутої піраміди», де маємо таку 

послідовність: хедлайн – лід – корпус. О.Р. Самарцев 

говорить про те, що хедлайн – місткий, різкий, 

афористичний спосіб викладення загальної направленості 

та загального змісту тексту [18].  

Хоча стандарти «Укрінформу» наголошують на 

тому, що хедлайн – це і є заголовок, який не повинен 

перевищувати одного-двох рядків і міститиь70-100 знаків. 
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Усі заголовки пишуться реченнями у дійсному стані. 

Заголовок має одразу ж повідомляти новину, викликати 

бажання прочитати подальший виклад. У таких заголовках 

не використовується пасивний стан. У ньому також не 

повинно бути заперечень, тому необхідно прагнути 

змінити слова з часткою «не» на будь-які інші форми, 

заперечні речення на речення у дійсному стані.  

Тож, для сучасних друкованих ЗМІ він не 

притаманний, цей термін використовується для 

інформаційних повідомлень в інформаційних агентствах. 

Ця термінологія досить нова, тому деякі дослідники не 

розмежовують хедлайн та заголовок. Але у нашій роботі 

вважаємо за доцільне ці два поняття не ототожнювати, 

адже мова у нас піде саме про друковані ЗМІ. 

Тож, перейдемо безпосередньо до класифікації 

заголовків. Вона є не обмеженою, адже підстав та критерій 

щодо класифікування заголовків багато. Так, наприклад, 

В.Й. Здоровега у своєму підручнику «Теорія і методика 

журналістської творчості» поклав у основу 

функціональний підхід та виокремлює такі сучасні типи 

заголовків [8, 113]: Інформаційний, спонукально-наказовий, 

проблемний, констатуючо-описовий, рекламно-

інтригуючий. 
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У контексті інформаційних заголовків варто 

звернутися до класифікації, яку подає Є.А. Лазарева. 

Залежно від того, повністю чи не повністю відображений у 

заголовках той чи інший елемент тексту, вони поділяються 

на: повно інформативні (які повністю актуалізують 

смисловий компонент тексту). 

Якщо ж подавати більш детальну класифікацію, то 

слід зазначити, що повно інформативні заголовки 

поділяються на: номінативні (називають тему всього 

тексту) та предикативні (представляють розгорнуту тезу, 

яка містить предмет розмови і його предикат) [9, 14].  

На основі тріади знаків Ч. Пірса та семіотичних 

класифікацій заголовків О.М. Траченка й Л.Ф. Грицюка 

можна говорити про: заголовки-індикатори (вирізняють 

текст серед інших творів), заголовки-образи та заголовки-

символи (домінує підтекстове значення) [7, 5]. 

У своїй праці «Текст як об’єкт лінгвістичного 

дослідження» І.Р. Гальперін, крім заголовків-символів 

вводить, ще заголовки-тези, заголовки-цитати, заголовки-

повідомлення, заголовки-натяки, заголовки-інтриги, 

заголовки-оповіді. Таку класифікацію він робить за 

формою вміщеної інформації [3, с. 134]. 
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Переважна більшість дослідників справедливо 

зазначають те, що покликання заголовків – у лаконічній і 

яскравій формі попереджати реципієнта про зміст 

публікації, полегшуючи їх  сприйняття. Саме цьому слугує 

поділ заголовків, запропонований Г.В. Пранцевою та                              

Г.М. Сазоновою, які виділяють заголовки-теми, заголовки-

реми та «художні» заголовки, до яких зараховують 

заголовки-метафори,назви-антитези й назви-оксиморони 

[16, 47]. Фактично в цьому самому ключі підходить до 

типологічних характеристик і АО. Сафонов. За його 

спостереженням журналісти «звертаються до прийомів 

еліпсису, парцеляції й сегментації тому, що це дозволяє їм 

яскравіше оформити двочленну будову заголовка, 

підкреслити за допомогою актуального членування «тему» 

(відоме) і «рему» (нове) висловлювання» [19, 8]. 

Зупиняючись на відомому й новому в газетному заголовку, 

окреслюючи його прагматичну направленість, говорячи 

про хрематоніми-речення, які включають в себе двокрапку 

і тире, І.А. Рудницька зауважує: друга частина друга 

частина диреми в плані інформативності більш вагома, 

вона становить рему висловлювання, у той час як перша – 

тему» [17, 166].  
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Так, заголовки можна поділяти за типом постановки 

питання, на яке вони відповідають, як пропонує посібник 

«Гід журналіста» [4, 66–67]. Якщо основне його завдання – 

нести нову інформацію читачу, – це інформаційний 

заголовок, який є обережним та реалістичним. Він 

використовує ці дві-три секунди, які читач витрачає на 

знайомство з ним, щоб повідомити основну інформацію. 

Такий заголовок має бути гранично ясним і зрозумілим; 

являти собою найпростішу синтаксичну конструкцію; бути 

максимально коротким.  

Техніка підбору інформаційного заголовку 

визначається двома правилами:  

а) точно визначитись із основним повідомленням та 

кутом подачі;  

б) використовуючи правило наближення інтересів, 

знайти в основному повідомленні ключові слова чи слово 

(краще сильне дієслово) й поставити в заголовок. 

Якщо ж заголовок інтригує, дивує, намагається 

принадити читача, впливаючи на нього емоційно – це 

мотивуючий заголовок – це елемент тексту, що має своїм 

завданням вплинути на читача емоційно. Такий заголовок є 

доречним для майже всіх публіцистичних жанрів, а також 

може застосовуватись у інтерв’ю, репортажі, інколи – звіті 
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та дуже обережно – у розслідуванні. Завдання 

мотивуючого заголовка – заінтригувати читача, «не 

вказавши» при цьому ключові новини. Ризик тут 

очевидний: якщо читач не зацікавився, повідомлення 

залишиться непоміченим.  

Щодо добору мотивуючого заголовка 

використовують такі прийоми:  

а) шокувати – знайти ключові слова, співвідносні зі 

змістом повідомлення, здатні здивувати читача;  

б) перекроїти відому фразу. Часто за основу беруть 

відому фразу, прислів’я, назву книги, фільму або пісні; в) 

скористатися грою слів, сполучати слова у несподіваний 

спосіб або відримувати [4, 67–68]. 

Але, як правило, один і той самий текст (якщо не 

йдеться про факт і розширене повідомлення) може мати 

обидва типи заголовків. 

Також існує класифікація заголовків відповідно до 

їх впливу на читача і формування попереднього уявлення 

про матеріал, яку пропонує В.Е. Шевченко. Тоді заголовки 

поділяються на нейтральні та мотиваційні. Нейтральні 

заголовки, як правило складаються з 1–3 слів і коротко 

інформують про тему без будь-якої оцінки чи емоцій. Вони 

можуть констатувати чи давати фактичні відомості (хто, 
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де, коли, скільки). Заголовки, що не містять авторського чи 

редакційної оцінки, неемоційні мають на меті переконати 

читача, що перед ним проста фіксація подій, думок. Хоча 

сама послідовність матеріалів може вже інтерпретувати їх 

зміст [23]. Та мотиваційні заголовки, які спонукають. Такі 

заголовки мають певну оцінку ситуації, мають переконати 

читача, для цього вони з великою долею емоційності та 

сенсаційності.  

Також дослідниця зазначає, що варто класифікувати 

заголовки відповідно до їх оформлення. Таких типів всього 

два: шрифтові та зображальні. Шрифтові заголовки можуть 

бути виділені лише титульними шрифтами або 

збільшеними проміжками, а можуть відкреслюватись 

лінійками, рамками, встановлюватись на плашках, 

виворотках, поверх зображальних елементів. Зображальні  

заголовні компоненти умовно поділяються на три групи: 

текстові – мальовані літерами, символічні – у вигляді 

емблеми, зображення, логотипу і комбіновані, або 

зображально-текстові – монтаж з літер і ілюстрації. 

Зображальні заголовки можуть застосовуватися в двох 

випадках: для заміни назви рубрики, шапки або заголовка, 

наприклад, у гороскопі символізує знаки зодіаку, та як 
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доповнення до заголовкового компоненту з символічною 

вказівкою на його зміст. 

Сучасний український учений В.Ф. Іванов виділяє 

типи газетних заголовків за кількома ознаками. Зокрема, за 

способом поліграфічного виконання всі заголовки в газеті 

поділяються на набрані та клішовані. У свою чергу набірні 

заголовки поділяються на ті, що виконуються шрифтами 

ручного і машинного набору. Залежно від призначення, 

ролі, яку заголовки виконують на газетній шпальті, 

дослідник подає такі їх типи: основні (головні), 

підзаголовки, внутрішні підзаголовки, над заголовки, 

рубрики, шапки [2, 114]. 

Так, М.Е. Шишкін у книзі «Газетний заголовок. 

Збірник матеріалів» умовно розділяє заголовки на типи, 

виходячи з такої підстави, як ступінь їхньої складності. У 

цьому плані вказує на три основні типи заголовків: простий 

заголовок; ускладнений заголовок, заголовковий комплекс. 

«Простий» заголовок, як правило, складається з 

одного речення, що включає в себе закінчену думку. Він 

може бути за характером не тільки стверджувальним, але й 

питальним. 

«Ускладнені» заголовки відрізняються від 

«простих» тим, що «формуються» з кількох самостійних, 
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логічно завершених частин, що представляють певну 

закінчену думку, затвердження або окреме питання, 

важливі для розуміння суті даного матеріалу [23, 15]. 

В умовах газетної специфіки дуже важко щоразу 

знаходити унікальну експресію, оригінальну та інтригуючи 

формулу, які потрібні для створення гарного заголовка. 

Газетна мова припускає створення так званих 

«експрессивних перебоев», як їх називає В.Г. Костомаров, 

навіть якщо вони органічно не випливають з теми. 

Припускається вживання штучних прийомів, відірваність 

експресії від загального змісту та існування як «вещи в 

себе, языкового трюкачества» [11, 154]. 

Процес створення заголовку часто досить складний, 

назва не тільки обирається автором, вона диктується 

обставинами, метою, ситуацією, сферою свідомості, що 

бере участь у сприйнятті інформації, зверненням до емоцій 

чи розуму [13, 204]. Щоб уникнути будь-яких протиріч між 

жанром та структурою матеріалу або метою впливу на 

читача та очікуваними умовами сприйняття, важливо 

ґрунтовно підійти до оформлення співвідношення 

заголовок – текст публікації. Необхідно, щоб принадливий 

заголовок не заважав розумінню головного авторського 
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повідомлення у тексті, а також правильно взаємодіяв зі 

структурою та жанром матеріалу [12, 17]. 

Від характеру та оформлення заголовків багато в 

чому залежить обличчя газети. Адже в умовах 

інформаційного ринку, жорсткої конкуренції, боротьби за 

свого читача кожен ЗМІ намагається привабливо, красиво 

та якомога яскравіше «упакувати» свою продукцію, 

вдаючись до певних хитрощів та прийомів. Кожен ЗМІ 

прагне бути оригінальним  зробити це так, як ніхто до 

нього не робив, зробити це в якісь неординарній формі, яка 

добре запам’ятовується: новій, креативній та дещо 

шокуючій. Кожен ЗМІ прагне бути єдиним, універсальним 

та неповторним у своєму наповненні, як зовнішньому, так і 

внутрішньому, тому що читач зараз вибагливий і звертає 

увагу на все. А заголовки – це вдалий прийом зачепити 

читача на гачок. Вони допомагають читачеві ознайомитись 

з номером, швидко отримати уявлення про зміст його 

матеріалів, вибрати головне та цікаве. Характер заголовків 

та їх оформлення у значній мірі визначають, чи буде 

прочитаний той чи інший матеріал [14, 159]. Так, 

наприклад психологія людського сприйняття може 

сприймати заголовок за такою формулою 7 +/– 2, тобто 

якщо кількість словоформ наближається до десяти та 
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більше, то такий заголовок можна вважати не вдалим [5, 

174]. 

Заголовок  попри те, що займає мало місця в 

матеріалі, є одним із його найважливіших елементів. Тому 

робота над ним – широке поле творчої діяльності 

журналіста. Краще, звичайно, коли він придуманий ще до 

того, як написаний журналістський матеріал. У цьому разі 

сам процес написання, хід думки і логіка викладу 

підпорядкована тому, щоб повніше розкрити суть, уже 

закладену в заголовку. Може бути – і часто так 

трапляється, – що заголовок не придумується, тоді треба 

взятись за написання самого матеріалу і коли текс вже 

готовий, при перечитуванні виловлюється цікава думка і 

формується в заголовок [10, 269].  

Гарний газетний заголовок: виражає в собі єдність 

форми і змісту матеріалу, забезпечує актуальність і 

конкретність публікації, передає ставлення автора і 

редакції до описуваних подій, процесів, явищ, підкреслює 

значення повідомлювального факту і, таким чином, 

активно впливає на читача [9, 89-90]. 
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ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРЕСИ 
НА РОЗВИТОК  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Масово інформаційна ситуація в Україні сьогодні 

відзначається рухливістю й динамізмом, що загалом 

відбиває зміни й еволюцію усіх сфер суспільно-політичного 

життя. Україна все ще переживає перехідний період: 

недостатньо енергійно запроваджуються реформи; ще 

досить активно діють сили, що прагнуть повернення до 

старого. Проте Україна сьогодні все більше адаптується 

в світовий інформаційний простір, а відтак на розвиток 

української журналістики все активніше впливає світова 

масово-комунікативна ситуація. 

Ключові слова: журналістика, преса, ЗМІ, 

сучасність, громадська думка, реклама. 

 

Світова масово-комунікативна ситуація 

характеризується такими основними тенденціями її 

розвитку: 
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1) інтенсивно розвивається сучасна комунікаційна 

технологія, що впливає на природу, розширює обсяг і 

поглиблює зміст інформації; 

2) процес глобалізації інформаційних мереж, 

бурхливий розвиток системи Інтернет, якою вже охоплено 

понад 2 млрд. чоловік, породжує новий тип журналізму, 

що характеризується потенційними можливостями участі 

кожного громадянина в творенні масової інформації; у 

майбутньому, на думку футурологів, відбуватиметься 

подальше «зрощування» людини й комп'ютера, якому 

людина "передає" частину функцій головного мозку, 

зокрема й функцію накопичення і збереження інформації; 

3) навальне зростання кількості інформаційних 

повідомлень може бути охарактеризоване сьогодні як 

ситуація «інформаційного вибуху», що потребує від 

журналістики не тільки більш могутньої й технічно 

досконалої системи передачі інформації, але й 

перетворення ЗМІ на могутні аналітичні центри, які здатні 

аналізувати й коментувати численні новинні повідомлення; 

без допомоги цієї аналітичної роботи ЗМІ, читач 

самостійно неспроможний упоратися з могутнім потоком 

інформації, який щодня навалюється на нього; 
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4) зростає розуміння державами, соціальними 

групами та індивідами важливості циркуляції правдивої і 

вичерпної інформації; 

5) все більше виявляється бінарна роль 

журналістики в культурно-політичному просторі: вона не 

лише відтворює суспільно-політичну й духовно-культурну 

ситуацію в світі, але й у великій мірі створює її; 

6) зростає число міжнародних та транснаціональних 

учасників процесу руху інформації в світі, а звідси - 

політичне, соціальне й економічне розмаїття цього 

феномену, особливо в сфері освіти й культури; 

7) зростає інтерес до порівняльних транс 

культурних досліджень, а також до вивчення громадської 

думки і образів (іміджів) за матеріалами мас-медіа; 

8) розвиваються дискусії про новий міжнародний 

економічний порядок та новий міжнародний 

інформаційний порядок; [6, 146]. 

Це означає, що розрив між країнами третього світу і 

розвинутими країнами реально поглиблюється й далі, а 

глобалізація світового інформаційного простору вже 

призвела до перемоги концепції «вільного потоку 

інформації». Особливо гірко спостерігати за цим в Україні, 

де багато говориться про захоплення інформаційного 
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ринку низькопробною американською продукцією, але 

мало що робиться для того, аби цей ринок захистити від неї 

й посприяти появі на ньому конкурентоздатного 

вітчизняного виробника [4, 344]. 

Якщо у світі за журналістикою давно визнано статус 

«четвертої влади», то в нашій країні їй ще належить пройти 

складний шлях еволюції. 

На думку авторитетного дослідника професора                  

В.І. Шкляра, «Україна в значній мірі поки що випадає із 

світового інформаційного процесу. У країни немає 

стратегії вигідної і систематичної інтеграції у світовий 

телекомунікаційний і інформаційний простори» [3, 49]. 

У сучасній українській масовій інформації діє 

загальний соціальний закон, згідно з яким журналістика 

відбиває характер соціальних і політичних відносин, у 

рамках яких функціонує; вона є своєрідним дзеркалом, що 

в нього заглядає суспільство. Від політичної системи 

держави залежить і структура журналістики. 

Становище сучасної української журналістики 

визначається такими ознаками: 

1) недостатністю історичних традицій публічного й 

політичного життя, досвіду існування вільних, незалежних 

від державних органів преси; 
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2) домінуючою роллю держави та окремих 

політичних угруповань в інформаційному просторі 

України і породженою цим небезпекою однобічної 

ідеологічної орієнтації громадської думки; з другого боку, 

спостерігається тенденція до перехоплення ініціативи й 

монополізації ринку преси великим банківським капіталом, 

що також посилює загрозу використання журналістики для 

маніпулятивної пропаганди; 

3) низьким рівнем дієвості та ефективності 

української журналістики;  

4) стійким перетворенням українських газет на 

"пресу катастроф", тобто таких видань, що здебільшого в 

негативному світлі відображають соціальну дійсність; 

різко скоротилася частка нарисів, статей, репортажів з 

позитивним змістом, а коли вони й з'являються, то 

сприймаються здебільшого як рекламні трюки; натомість 

відсоток негативної інформації на шпальтах газет сягає 75-

80 %; 

5) зниженням аналітичного рівня української преси 

та посиленням її символічності, особливо при висвітленні 

політичних тем; запровадженням у журналістику 

численних під текстових мотивів, зрозумілих обмеженій 
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кількості осіб; це ускладнює для журналістики виконання її 

первинної функції бути масовою комунікацією; 

6) відсутністю комплексу стабільних правових, 

політичних та економічних рамкових умов діяльності мас-

медіа (тут ідеться про діяльність редакцій як юридичних 

осіб); 

7) браком високого професіоналізму в діяльності 

журналістського корпусу країни; 

8) незахищеністю професійної діяльності 

журналістів. В Україні за роки незалежності ухвалено 

найбільшу кількість державних законів, покликаних 

регулювати сферу масової комунікації. Але складені вони 

настільки не професійно, що викликають гостру критику 

журналістів і позитивного впливу на функціонування мас-

медіа не справляють. [2, 9]. 

У сучасному українському інформаційному 

просторі існують такі типи журналістики: 

1) дайджестовий; 

2) експедиторський; 

3) службовий; 

4) незалежний. 

Дайджестовий тип передбачає використання в 

органах масової інформації вже опублікованої (у 
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друкованій або електронній журналістиці) інформації. 

Журналіст дайджестового видання не полює сам за 

новинами; він приходить на роботу, вмикає персональний 

комп'ютер і вивчає повідомлення, що надійшли на 

різноманітні інформаційні сайти. Новини, що сподобалися 

йому або такі, що відповідають програмі його видання, він 

відбирає для подальшої публікації на його сторінках. 

Такими матеріалами заповнюється вся газета. У кращому 

випадку вони можуть бути перекладені з іноземних мов, 

якщо в журналіста вистачає для цього знань у галузі 

філології. На цьому праця журналіста вичерпуються. 

Експедиторський тип журналістики полягає в тому, 

що інформаційні матеріали в ній журналіст переносить від 

ексклюзивного джерела до масової аудиторії.  

У сучасній українській журналістиці переважають 

дайджестові, експедиторські і службові видання. І дуже 

скромне місце в інформаційному просторі займають 

незалежні мас-медіа. Вони з'являться в достатній кількості 

тільки тоді, коли підвищиться добробут народу до такої 

міри, що рядовий громадянин зможе проголосувати 

заробленою гривнею за те чи інше видання, стане його 

передплатником. Зібравши достатню аудиторію читачів, 
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видання зможе відмовитися від дотацій власника, стати 

незалежним кооперативним підприємством. [1, 816]. 

Поки що Україна перебуває тільки на шляху до 

цього. Сучасна масово-інформаційна ситуація в Україні 

характеризується істотними відмінностями від 

європейської. 

Інформація про Україну в Європі поширюється 

через закордонних журналістів та інших іноземців, які 

побували в Україні чи мають з нею справи; через 

українські іншомовні ЗМІ, жителів України та українську 

діаспору. Від цих осіб та організацій як каналів поширення 

інформації залежить те, як сприймають Україну громадяни 

інших держав. 

Іноземні журналісти в основному висвітлюють 

резонансні події: катастрофи, дипломатичні скандали, 

конфлікти, грубі порушення спільних цінностей. Але також 

іноземну пресу цікавлять і позитивні новини про перемоги, 

досягнення, відкриття. У таких випадках джерелом 

інформації є інші ЗМІ, перевірені повідомлення від 

організацій, експертів та інших осіб або власна присутність 

на місці подій. 

І от саме з посиланнями на інші ЗМІ, особливо 

іншомовні, починаються проблеми. В українських ЗМІ 

http://tyzhden.ua/News/189773
http://tyzhden.ua/News/189773


155 
 

іноземні журналісти часто не можуть віднайти для себе тої 

родзинки, яка би привернула увагу їхніх головних 

редакторів і дозволила оформити їм відрядження в 

Україну. [7, 263]. 

Утім, серед українських ЗМІ, що мають найбільший 

вплив на міжнародну аудиторію – інформаційні агентства 

Інтерфакс-Україна та Укрінформ, англомовні видання – 

Kyivpost, канали 112 International, UATV, нові незалежні 

медіа – Hromadske International, Stopfake, Euromaidanpress 

та ін. Але і вони не можуть похвалитися великою 

міжнародною аудиторією і досить часто поступаються 

конкурентам, які більш відомі в журналістських колах 

інших країн світу. 

Переважно інформацію про Україну поширюють 

журналісти тих країн, які мають до неї специфічний 

інтерес: Росія та США (як противага Росії), Польща, інші 

країни Східної Європи та Балтії. Особливо розкрученими є 

такі російські канали інформації, як Sputniknews, Russia 

Today, Novorossia.today, які часто поширюють 

дезінформацію про Україну. Водночас відповідно до 

аналітики моніторингового проекту ОКО, у 2016 році 

найбільше про Україну писали авторитетні західні 

англомовні ЗМІ. При цьому, як відмічають автори 

http://tyzhden.ua/News/189773
http://tyzhden.ua/News/189773
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дослідження, матеріал авторитетних світових ЗМІ має 

більше поширення та покриття, ніж матеріали місцевих 

ЗМІ. 

Західна преса про Україну 

Головна проблема висвітлення українських реалій у 

західній пресі – це те, що Україну досі сприймають у 

контексті Росії. Більшість журналістів все ще дивляться на 

Україну як на пострадянську країну, хоча у нас таке 

формулювання вже залишилося лише в підручниках 

старого видання. 

Переважна більшість європейської преси активно 

писала про конфлікт із Росією, коли він тільки розпочався. 

Втім, поступово увага перемістилася на інші проблеми. 

Україна наразі не з’являється на перших шпальтах газет та 

журналів, ці новини перейшли у розряд «другорядних». А 

конфлікт із Росією отримав ярлик «млявоплинний». Хоча 

переважна більшість європейських видань стають на бік 

України в цьому конфлікті, наголошуючи на незаконності 

дій російської влади. 

Досить часто видання звертаються до тематики 

Криму та порушень прав людини на півострові, зокрема це 

стосується кримських татар. Але переважно 
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ньюзмейкерами з цього приводу стають міжнародні 

організації на кшталт Amnesty International та їй подібні. 

Фронтові новини лунають регулярно, але на рівні 

інформаційних заміток, із констатацією тих чи інших 

фактів. [10]. 

Тільки у випадках загострення ситуації (наприклад, 

загибель спостерігачів від ОБСЄ) Україна з’являється на 

перших шпальтах у європейських новинах. Також час від 

часу інформаційними приводами стають наші внутрішні 

політичні перипетії та корупційні скандали (зокрема, 

кримінальна справа проти екс-голови ДФС Романа 

Насірова). Тут європейські журналісти досить часто 

критикують українську владу за відсутність реформ та 

високий рівень корупції. 

У питанні європейських прагнень України медіа 

переважно обирають нейтральну тональність, не вдаючись 

до крайнощів – не закликають Євросоюз прийняти 

Україну, але й не виступають категорично проти. Таким 

чином, підтверджуючи тезу європейських політиків: наразі 

таке питання не стоїть. 

Так, наприклад, новина про безвізовий режим, 

наданий Україні, залишилася майже без уваги 

європейських ЗМІ. Але у тому є і свій позитив, бо 
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європейські видання також акцентували на загрозі напливу 

мігрантів із України. 

Іншим приводом стають пригоди українців у 

Європі, наприклад, коли в Антверпенському порту були 

заблоковані 16 українських водіїв, що нелегально 

працювали на бельгійську компанію. Або українські 

перевізники нелегальних мігрантів у Європу – новини про 

них регулярно з’являються у ЗМІ Італії, що зумовлене 

географічним чинником. Більшість подібного роду 

публікацій надають радше негативний контекст 

сприйняттю нашої держави. Реформи та позитивні 

зрушення, як правило, залишаються поза увагою, якщо 

вони не мають безпосереднього впливу на європейців. 

Для узагальнення наведемо тези, які лунають щодо 

України в західноєвропейських ЗМІ: 

1) в Україні високий рівень корупції, який заважає 

здійсненню реформ. 

2) Україна намагається вийти із сфери російського впливу, 

Росія тому всіляко заважає [10]. 

3) Україна – країна на роздоріжжі: між Заходом та Сходом. 

4) конфлікт в Україні спровокований проросійськими 

сепаратистами за підтримки Росії. 
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5) у Криму після анексії відбуваються масові порушення 

прав людини з боку російської влади. 

6) в Україні – високий рівень злочинності, яка в тому числі 

діє в Європі. 

7) креативне молоде покоління та громадянське 

суспільство – рушійна сила України на її шляху до 

демократії. 

Україна очима пересічних європейців 

Promote Ukraine спробувала дізнатися думку 

європейців щодо України і чи співпадає ця думка з тими 

тезами, які несуть західноєвропейські та російські ЗМІ. Ми 

поспілкувалися із громадянами різних країн Європи, як у 

приватних контактах, так і опитуючи людей на вулицях 

великих європейських міст. На додаток ми провели 

Facebook-опитування, в якому попросили користувачів 

виокремити асоціації із Україною. Результати проведеного 

дослідження не дозволяють робити узагальнення на все 

населення ЄС, але є корисними для виявлення окремих 

думок щодо України, співставлення їх з тенденціями у ЗМІ 

та для формулювання напрямів подальших досліджень. 

Всупереч розповсюдженій серед самих українців 

думці про те, що нас знають за вишиванками, борщем та 

гарними жінками – ніхто з опитаних європейців не 
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пригадав цих національних особливостей України. 

Натомість знають про українські родючі землі, що Україна 

за радянських часів  була «житницею Європи» та про 

економічне співробітництво. Деякі іноземці також 

відзначають високий рівень освіти українських громадян, 

переваги спільної релігії, демократичні реформи та 

українську культуру. 

Ще одним позитивним моментом є те, що Україну 

більше не асоціюють із високим рівнем проституції. Ще 5–

10 років тому в Європі панувала думка про поставки жінок 

легкої поведінки до Європи (нагадаємо, у Нідерландах до 

Євро-2012 навіть зняли відповідний соціальний ролик із 

закликами не їхати до України). Але ніхто із опитаних 

нами європейців навіть не пригадав про це [11]. 

Переважно люди у Європі добре обізнані про події 

Помаранчевої революції та Євромайдану, адже про це 

«казали в усіх новинах». У зв’язку з цим подекуди 

пригадують імена Віктора Ющенка та Юлії Тимошенко, 

але в цілому мало знають про інших українських політиків. 

Більшість не знає навіть ім’я нинішнього президента. 

Водночас стабільно лунає теза про українську корупцію та 

Чорнобиль. 
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Майже всі знають про анексію Криму та конфлікт із 

Росією. Багато із респондентів називають конфлікт війною, 

іноді навіть «громадянською». Деякі європейці казали про 

те, що Крим уже не вважається українським, а у 

коментарях конфлікту утримуються від тієї чи іншої 

позиції. 

У новинах Україна переважно з’являється у зв’язці 

із Росією – тому досі нас сприймають у контексті Росії, але 

як країну, яка намагається вирватись з-під її впливу. 

Водночас європейці ігнорують нав’язувані російською 

пропагандою тези про те, що в Україні панують 

націоналістичні ідеї та майже фашистська ідеологія [10]. 
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ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ  
ТЕКСТОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 

Стаття присвячена проблемі когезії як одного із 

засобів імплементації прагматики тексту оригіналу в 

перекладі. Досліджено поняття когезії як однієї з 

найважливіших категорій тексту. Проаналізовані та 

проілюстровані основні когезивні засоби. За основу взята 

найпопулярніша класифікація засобів когезії в 

лінгводискурсознавстві, яка була запропонована М. 

Халлідеєм та Р. Хасан. 

Ключові слова: переклад, текст, когезія, когезивні 

засоби, референція, субституція, еліпсис, кон’юкція, 

лексична когезія,  

 

Переклад – істотна складова частина сучасного 

технологічного світу, що швидко змінюється [1, 71]. В 

епоху науково-інформаційної революції ведеться постійна 
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розробка нових технологій, розвивається співпраця між 

компаніями на міжнародному рівні, виносяться на 

обговорення нові технічні та академічні ідеї та концепції 

[1, 71; 2, 108]. Наш час – це час пожвавлення 

міждержавних і міжнародних зв’язків. Завдяки перекладу 

(усному й письмовому) «досягаються угоди й 

домовленості, які сприяють розвиткові держав і народів у 

найрізноманітніших сферах їхньої діяльності» [3, 51–52]. 

Переклад сприяє збагаченню національних культур і 

словникового складу мов, поширенню філософських учень. 

За словами І.В. Корунця, «саме тексти і становлять об’єкт 

відтворення кожного перекладача» [3, 25, 31, 55]. Формат 

текстуальної прагматики інкорпорує низку структурних 

рис, однією з яких є когезія. Когезія забезпечує сприйняття 

й розуміння тексту адресатом, допомагає правильно 

перекласти його [4, 501; 1, 11]. Це й обумовлює 

актуальність нашої статті. Проблему когезії досліджували 

як зарубіжні                 (К. Каллоу, В. Гутвінскі, Р. де 

Богранд та Р. Дресслер,                        М. Хоуі, M. Халлідей 

і Р. Хасан, M. Бейкер, П. Ньюмарк,                    K. 

Малмк’яр, І.Р. Гальперін, О.Д. Швейцер), так і вітчизняні 

(А.Д. Бєлова, І.М. Кочан, С.Є. Максімов, А.Н. Приходько, 

С.М. Рибачок, О.О. Селіванова та інші) науковці. Однак, на 
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нашу думку, це питання недостатньо досліджене з боку 

українських перекладознавців.  

Метою статті є розглянути сутність когезії як один 

із засобів імплементації прагматики тексту оригіналу в 

перекладі.  

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати 

такі завдання: 

1) сформулювати сутність когезії як однієї з ознак 

тексту; 

2) укласти класифікацію типів когезивних зв’язків. 

Об'єктом дослідження є засоби когезії в текстах 

англійської та української мови. 

Предметом дослідження є відтворення засобів 

когезії в тексті перекладу з метою збереження глибинної 

структури вихідного тексту. 

Однією з основних властивостей текстів є, 

безумовно, когезія. Когезія завжди розглядалася 

дослідниками як одна з найважливіших категорій. Завдяки 

когезії забезпечується інтеграція «всіх текстових рівнів із 

метою створення цілого та сприйняття й розуміння тексту 

адресатом» [4, 501]. М. Халлідей та Р. Хасан стверджують, 

що поняття когезії – семантичне і стосується значеннєвих 

відношень, що існують у межах тексту. За словами 



166 
 

дослідників, когезія – це набір значеннєвих відношень, що 

є спільними для всіх текстів і допомагають відрізнити 

текст від «не-тексту» (низки непов’язаних між собою 

речень). Це засоби, за допомогою яких елементи, що 

структурно незв’язні, поєднуються один до одного в тексті 

через залежність [5]. 

За словами M. Baker, когезія – це мережа лексичних, 

граматичних та інших відношень, які забезпечують зв’язок 

між різними частинами тексту. Ці кореляції або зв’язки 

організовують і, до деякої міри, створюють текст, 

змушуючи читача повернутися до інших слів і виразів у 

реченні й тексті, щоб зрозуміти слово чи вираз. Когезія – 

це поверхневий зв’язок; він пов’язує слова та фрази, які 

можна бачити й чути [6, 180].  

У лінгводискурсознавстві існує низка класифікацій 

когезивних засобів, запропонованих такими дослідниками, 

як К. Каллоу, В. Гутвінскі, Р. де Богранд та Р. Дресслер,                     

М. Хоуі. Найпопулярнішою вважається та, що була 

запропонована М. Халлідеєм та Р. Хасан. Дослідники 

виділяють п'ять типів когезивних засобів в англійській 

мові: референцію, субституцію, еліпсис, кон’юкцію 

(сполучення) та лексичну когезію [6, 180]. При цьому вони 

вважають, що референція, субституція та еліпсис 
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відносяться до граматичної когезії, а кон’юкція перебуває 

на межі граматичної та лексичної когезії. Тобто кон’юкція 

належить до граматичного типу когезії, проте містить у 

собі лексичний компонент [5].  

Традиційно терміном «референція» в семантиці 

називають зв’язок між словом та об’єктом, який воно 

позначає в реальному світі. Референція, радше у 

текстуальному, ніж у семантичному значенні, з’являється 

тоді, коли читачу, щоб зрозуміти, про що йдеться, потрібно 

повернутися до іншого слова чи виразу в безпосередньому 

контексті [6, 181].  

У кожній мові існують певні елементи, що мають 

здатність до референції в текстуальному сенсі. Ці 

референційні елементи спрямовують читача шукати їх 

переклад в іншій частині тексту. Найпоширенішими 

референційними елементами в англійській і в багатьох 

інших мовах – це займенники. Займенники третьої особи 

часто використовуються для того, щоб посилатися на 

об’єкт, про який уже йшлося (чи буде йтися) у дискурсі [6, 

181]. 

Прикладом особової референції є уривок з 

оповідання О. Генрі «Дари мудреців»: 
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«Della finished her cry and attended to her cheeks with 

a powder rag. She stood by the window and looked out dully at 

a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. Tomorrow 

would be a Christmas Day, and she had only $1.87 with which 

to buy Jim a present» [7, 4]. 

«Делла перестала плакати і припудрила щічки. 

Вона стояла біля вікна й апатично дивилася на сірого 

кота, який походжав по сірому паркані на сірому подвір’ю. 

Завтра Різдво, а на подарунок для Джима у неї був тільки 

долар вісімдесят сім» [8, 4]. 

У фрагменті оригіналу кореферентний ланцюг 

утворює власне ім’я Della та займенники her та she, що 

йдуть після нього. В українському перекладі 

кореферентний ланцюг утворює власне ім’я Делла та 

займенники вона і неї. 

Як бачимо з наведених вище прикладів референтні 

зв’язки в англійській та українській мовах зазвичай 

повторюють один одного. 

Окрім особової референції, в англійській мові 

використовуються означений артикль the та займенники 

this і those для того, щоб установити подібні зв’язки між 

виразами в тексті [6, 181]. 
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«For developing countries, the best option is, therefore, 

to develop capacity to respond to these increasingly stringent 

market requirements by providing good quality and safety 

products. This implies building up knowledge, skills and 

capabilities» [9, 10]. 

«Тому найкращим для розвинених країн було б 

створення потенціалу, який дозволив би їм реагувати на ці 

все жорсткіші вимоги ринку завдяки поставкам 

високоякісних і безпечних продуктів. Під створенням 

потенціалу передбачається накопичення знань, навичок і 

можливостей» [переклад наш. – Л.Г.]. 

У прикладі англійською мовою читачеві необхідно 

повернутися до попереднього речення, щоб визначити 

референт займенника this в англійській мові. Проте в 

українському перекладі референція не є еквівалентною в 

попередньому прикладі, оскільки через таку побудову 

кореферентного ланцюга, речення було б незрозумілим 

українському читачеві. Тому замість займенника них у 

перекладі використовується словосполучення під 

створенням потенціалу.  

Отже, референція – це засіб когезії, за допомогою 

якого читач/слухач має змогу встановити учасників, осіб, 

події тощо в тексті [6, 181]. 
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На відміну від референції, субституція та еліпсис 

утворюють радше граматичні, а не семантичні зв’язки. У 

субституції один елемент (або елементи) замінюються на 

інший елемент (або елементи). В англійській мові до 

найпоширеніших елементів, що застосовуються в 

субституції, належать do, one та the same [6, 186].  

«“Oh, well,” said Lou lightly, “it don’t strike me as 

millionaire bait. Shouldn’t wonder if I catch one before you do 

anyway”» [7, 69]. 

«– Та невже? – зневажливо кинула Лу. – Щось я 

сумніваюся, що мільйонер на нього клюне. Не дивуйся, 

якщо я спіймаю свого швидше від тебе» [8, 69]. 

«“You’re a good old boy”. 

“Now you see. Underneath we are the same. We are 

war brothers. Kiss me good-by”» [10, 81]. 

«– Добре мені з тобою, старий. 

– Ось бачиш. Бо ми в душі однакові з тобою. Бойові 

брати. Поцілуй мене на прощання» [11, 99]. 

У випадку еліпсису (з грецької означає «опущення) 

не відбувається заміни одиниці мови: вона просто 

пропускається. Це той випадок, коли щось залишається 

невисловленим, і незважаючи на це, зрозуміло, про що 

йдеться. Еліпсис застосовується тільки тоді, коли 
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граматична структура мови вказує на пропущену мовну 

одиницю чи одиниці. Варто зазначити, що пропускатися 

можуть і слова, і словосполучення, і навіть підрядна 

частина складнопідрядного речення [6, 187; 12, 301]. 

«“I’ve got his picture here in my locket,” said Miss 

Conway, after wiping her eyes with her handkerchief. “I never 

showed it to anybody; but I will to you, Mr. Donovan, because I 

believe you to be a true friend”» [7, 127]. 

«– У мене є його фотографія у медальйоні, – 

сказала міс Конвей, витерши очі хустинкою. – Я ще ніколи 

нікому не показувала її, але вам, містере Доноване, 

покажу, бо вірю, що ви – справжній друг» [8, 127]. 

В оригіналі твору в другому реченні автор опустив 

дієслово show після допоміжного дієслова will, проте в 

українському перекладі дієслово «покажу» збережене. 

Ще одним засобом когезії є кон’юкція. На відміну 

від референції, субституції та еліпсису, при використанні 

кон’юкції читачу не потрібно відстежувати пропущену 

інформацію в тексті або заповнювати пропущені місця в 

структурі мови. Сполучники вказують на те, як слід 

пов’язати сказане раніше з тим, що йде далі в тексті [6, 

190].  
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В англійській мові існують такі основні групи 

сполучників, за допомогою яких реалізується той чи інший 

тип зв’язку:  

- адитивні (and, or, also, in addition, furthermore);  

- протиставні (but, yet, however, instead, nevertheless);  

- каузальні (so, consequently, it follows, for, because);  

- темпоральні (then, next, after that, on another 

occasion);  

- континуативні (now, of course, well, anyway, surely) 

[6, 191].  

Пропонуємо розглянути засоби кон’юкції на 

матеріалі уривка з Доповіді Генерального Секретаря ООН 

«International trade and development» 

«One of the main concerns of developing countries is 

export subsidies. In many of them the trade policy regime in the 

agricultural sector is more liberal than it is in most developed 

countries. Furthermore, subsidization of agriculture in some 

developed countries continues to increase. Thus, for example, 

despite declared efforts and good intentions, the use of export 

subsidies in the world as a whole increased from $5.6 billion in 

1997 to $6.5 billion in 1998» [9, 4]. 

«Однією з основних проблем країн, що 

розвиваються, – це експортні субсидії. У багатьох з них 
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торговельна політика в секторі сільського господарства є 

ліберальнішою, ніж відповідна політика в більшості 

розвинених країн. Більше того, рівень субсидій сільського 

господарства в деяких розвинених країнах продовжує 

зростати. Так, наприклад, незважаючи на проголошені 

зусилля та добрі наміри, обсяг експортних субсидій у світі 

в цілому збільшився від 5,6 млрд доларів США у 1997 році 

до 6,5 млрд доларів США у 1998 році» [переклад наш. – 

Л.Г.]. 

Більшість авторів, серед них М. Хоуі, M. Халлідей 

та Р. Хасан, дотримуються думки, що лексична когезія є 

одним із найважливіших різновидів когезії в тексті, 

передусім для його сприйняття, усного та письмового 

перекладу [1, 26]. 

Лексична когезія, точніше лексико-семантична 

когезія, забезпечується повторенням лексичних одиниць у 

тексті, а відтак створюється ланцюжок зв’язку в межах 

тексту. За С.Є. Максімовим, лексична когезія 

спостерігається тоді, коли одна чи більше лексичних 

одиниць (слово або словосполучення) повторюються в 

реченні. Ці лексичні одиниці не повідомляють реципієнту 

нічого нового, проте пов'язують сказане раніше з 

подальшою новою інформацією. Розрізняються такі 
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основні типи повторень: просте лексичне повторення, 

складне лексичне повторення, проста парафраза, складна 

парафраза, кореферентне повторення та зв’язки заміни [1, 

26 – 27]. 

Просте лексичне повторення ідентифікується тоді, 

коли лексична одиниця, яка вже зустрічалась у тексті, 

повторюється із незначною зміною і в межах однієї 

граматичної парадигми (наприклад, однина замість 

множини, теперішній час замість минулого, перша особа 

однини замість третьої особи множини; активний стан 

замість пасивного тощо). Наприклад, bear – bears; eat – ate; 

стіл – столи; читав – читаю [1, 27]. 

Лише повнозначні слова можуть утворювати такий 

елемент когезії тексту, як просте лексичне повторення. Ми 

не вважаємо простим лексичним повторенням зв’язки між 

службовими словами, такими, як артиклі, прийменники, 

сполучники, допоміжні дієслова, заперечні частки та 

частки [1, 27]. 

Складне лексичне повторення виникає тоді, коли дві 

лексичні одиниці поділяють одну й ту ж лексичну 

морфему, проте формально вони не є ідентичними, або 

коли формально вони ідентичні, проте належать до різних 

частин мови (радше, виконують різні граматичні функції). 
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Наприклад, a table – to table; hero – heroism; сіль – солоний; 

їжа – їсти. Певні антоніми, що мають спільну морфему, 

також можуть утворювати складне лексичне повторення. 

Наприклад: adequate – inadequate; audible – inaudible [1, 

27]. 

Проста парафраза актуалізується тоді, коли одна 

лексична одиниця замінює іншу лексичну одиницю в 

контексті без значних змін у значенні. Сюди належать 

більшість контекстуальних синонімів. Наприклад, book – 

volume; works – writings; особа – людина; викликати – 

спричиняти [1, 27 – 28]. 

Складна парафраза ідентифікується тоді, коли одна 

лексична одиниця включає в себе іншу, хоча вони можуть 

не мати спільної лексичної морфеми. Сюди, передусім, 

належать антоніми, які не мають спільної лексичної 

морфеми: happy – sad; old – young; день – ніч; стояти – 

лежати [1, 28]. 

По-друге, складна парафраза актуалізується тоді, 

коли одна лексична одиниця є складним лексичним 

повторенням іншої (напр., writer – writings) і водночас 

простою парафразою третьої лексичної одиниці (напр., 

writer – author). Так утворюється зв’язок між другою та 
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третьою лексичними одиницями (writings– author). Таке 

семантичне явище називається «трикутник зв’язку» [1, 28].  

Кореферентне повторення виникає тоді, коли дві 

лексичні одиниці стосуються одного й того ж об’єкта 

реального світу в даному контексті [1, 28]. Наприклад, 

Theresa May – the Prime Minister, Oscar Wilde – the United 

Kingdom; Петро Порошенко – Президент України, Іван 

Франко – Каменяр. 

Зв’язки заміни ідентифікуються тоді, коли службові 

слова, передусім, прийменники (he, she, they, the first one, 

another one, etc.), замінюють лексичні одиниці. Наприклад, 

Theresa May – she; a cat – it; жінка – вона; кіт – він [1, 28]. 
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ІМПЛІКАТУРА  

АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГЕМ 
 

У цій статті ми розглядаємо класифікацію 

імплікатур у сучасній лінгвістиці, даємо визначення таким 

поняттям, як: метафорична, евфемістична та 

антифразисна імплікатура. Дослідження цих типів 

імплікатур проводимо на матеріалі фольклору української 

та англійської мов. 

Ключові слова: імплікатура, метафорична 

імплікатура, евфемістична імплікатура, антифразисна 

імплікатура. 

 

Лінгвістична прагматика, що досліджує 

функціонування мовних знаків у процесі спілкування 

мовців, прямо пов’язана з поняттям імплікатури, яка нині 

досліджується багатьма вченими, серед яких                                 

Н.Д. Арутюнова, Ф.С. Бацевич, М.В. Нікітін, K. Bach,                       

W.A. Davis, S. Levinson. Звісно, імплікатура 

досліджувалися ще в античні часи, проте саме 

лінгвопрагматика засвідчила поворот від вивчання 
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структурних особливостей мови до реалізації мови в 

мовленні. 

Проблема виокремлення типів імплікатур набуває 

дедалі більшого значення у зв’язку з потребою осмислення 

принципів та особливостей класифікації імплікатур і тому 

вона надає актуальності нашому дослідженню. 

Метою даної статті є ідентифікація типів 

імплікатур, що формуються через порушення принципу 

Кооперації Г.П. Грайса. Для досягнення заявленої мети 

необхідно виконати такі завдання: навести класифікацію 

імплікатур Г.П. Грайса; дослідити типи імплікатур, які 

створюються при порушенні максим Г.П. Грайса, а саме 

максими Якості, Кількості та Способу, та використання 

стилістичних фігур мови; дати визначення метафоричній, 

евфемістичній та антифразисній імплікатурам з 

прикладами. 

Об’єкт дослідження – імплікатура англійських та 

українських фразеологем. 

Предмет дослідження – класифікація типів 

імплікатур відповідно до стилістичних фігур мови, що є 

засобами їх створення. 

Герберт Поль Грайс описує імплікатура як дійсний 

смисл непрямого (або неконвенційного) висловлення. Він 
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класифікує імплікатури за ознакою «конвенціональність–

неконвенціональність».  

Конвенціональність характеризується як 

відповідність слів і граматичних конструкцій 

загальноприйнятому смислу, тобто існування 

конвенціональних імплікатур осмислюється підсвідомо [3, 

25–31]. 

Неконвенціональні імплікатури діляться на 

дискурсивні й недискурсивні і це залежить від того, які 

максими закладені в підґрунтя їхнього виведення: 

дискурсивні виводяться на основі принципу Кооперації та 

дискурсивних максим, недискурсивні – на підставі інших 

максим естетичного, суспільного або духовного роду. 

Виводячи дискурсивні імплікатури, адресат 

спирається на принцип Кооперації та максими, контекст 

висловлення та фонові знання [3, 31]. 

Дискурсивні імплікатури поділяються на часткові й 

загальні, які розрізняються за критерієм залежно від 

контексту [3, 32]. 

Часткова й загальна імплікатури прирівнюються 

науковцями до S-імплікатури і U-імплікатури  [6, 128], 

авторизованої й неавторизованої [4, 44]. Коли переміщення 

S-імплікатури входить в інтенцію адресанта, то U-
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імплікатура є рішенням адресата або третьої особи з 

поради висловлення незалежно від наміру адресанта, 

причому це рішення є факультативним. 

Загальні імплікатури поділяються на клаузальні й 

скалярні. Перші не зв'язані з лексико-граматичною шкалою 

і виводяться із цілого виразу, тоді  як другі належать до 

лінійної множини мовних одиниць, упорядкованих за 

ступенем інформативності [5, 138]. 

Імплікатури мовленнєвого спілкування – 

прагматичні елементи значень повідомлень, дискурсів, які 

витягуються адресатом з контексту комунікації завдяки 

знанню комунікативних основ, максим тощо [1, 326].  

Імплікатура – це розкодована інтенція 

невербалізованої інформації, передача якої стає можливою 

внаслідок свідомого недотримання мовцем максим 

принципу комунікативного співробітництва Г.П. Грайса.  

Принцип Кооперації Поля Грайса включає чотири 

максими, а саме:  

1) максиму Якості, тобто принцип комунікації, 

відповідно до якого мовець має говорити тільки те, у чому 

цілком упевнений і може довести правильність власних 

слів;  
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2) максиму Кількості, що сприяє говорити тільки по 

суті, тобто, щоб за меншу кількість слів було передано 

максимум інформації;  

3) максиму Релевантності, відповідно до якої 

співрозмовники мають не відволікатися від теми розмови;  

4) максиму Манери або Способу, яка акцентує, що 

слід говорити послідовно, зрозуміло та однозначно [3, 26 – 

27]. 

У щоденному спілкуванні ці максими часто 

порушуються, що створює різні типи імплікатур. Так, при 

недотриманні умов максими Кількості мовець 

використовує повторення, образне перебільшення або 

навпаки зменшує чи приховує інформацію. Це зазвичай 

здійснюється при вживанні таких стилістичних фігур, як 

тавтологія, гіпербола, літота, еліпсис, апосіопеза. Отже, 

відповідно створюються тавтологічні, гіперболічні, 

літотичні, еліптичні, апосіопезні імплікатури. 

Максима Способу полягає у зрозумілості 

висловлювання власних думок, послідовності й 

сформованості, тобто сторонитися незрозумілих пояснень, 

двозначності чи незакономірності. Порушуючи її, мовець 

вживає алюзії, перифрази, оксиморони. Отже, 
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утворюються алюзивні, перифразові й оксиморонні 

імплікатури. 

У нашому науковому дослідженні ми розглянемо 

типи дискурсивних S-імплікатур, що з'являються при 

порушенні умов максими Якості принципу Кооперації 

Поля Грайса. Недотримуючи максиму Якості, мовець часто 

застосовує метафоричні звороти, антифразисні вирази, 

евфемізми. При цьому мовець нехтує постулатами 

принципу Кооперації, відтак створення метафоричних, 

евфемістичних та антифразисних S-імплікатур входить у 

його інтенцію. 

Метафорична імплікатура – це функціонування 

нового смислу, несхожого на буквальний, що визначається 

свідомим порушенням постулату Якості принципу 

Кооперації, імпліцитне значення якого ми маємо 

розтлумачити за допомогою розумових операцій мислення. 

Ілокутивна сила метафори забезпечує асиміляцію 

адресата з отриманою інформацією, діючи на нього через 

відчуття. Взаємозв'язок значення висловлювання і 

значення, що вкладає мовець, викликане знаннями про 

умови спілкування та володіння спільними з мовцем 

фоновими уявленнями. 
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Конвенціональна метафорична імплікатура – це 

наслідок загальновстановленого смислу слів і граматичних 

конструкцій навіть поза контекстом. У мові кожного 

народу є фразеологізми, які є конвенціональними 

метафоричними імплікатурами, наприклад: аршин 

проковтнути (імплікатура – триматися виструнчено); 

багато води утекло (імплікатура – минуло багато часу); 

біла ворона (імплікатура – людина, яка вирізняється серед 

інших своєю поведінкою, зовнішнім виглядом); dressed to 

the teeth (бути одягненим дуже модно), all thumbs (бути 

незграбним); get away clean (виходити сухим із води). 

Наступним типом імплікатури, що з'являється при 

порушенні постулату Якості принципу Кооперації Грайса, 

є евфемістична імплікатура. 

Евфемістична імплікатура – це наслідок адресата, 

що спричинений розкодуванням дійсного смислу способу 

вторинної номінації з порівняно позитивною конотацією, 

що вживаються для заміни неналежних, небажаних чи 

недозволених назв. 

Неможливо не погодитися з О.Й. Шейгал, яка 

передає суть евфемістичної субституції так: евфемістичне 

перейменування демонструє наслідок характерного 

компромісу між семантикою і прагматикою. Евфемізмом 
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відмічається щось, що за логікою речей слід було б оцінити 

негативно, але інтереси мовця спонукають оцінити це 

позитивно, і водночас ультиматум максими якості не 

допускає видавати явно чорне за біле. Вихід із цієї ситуації 

один: визнати чорне чорним, але при цьому зробити 

вигляд, що воно все-таки не дуже чорне, а, радше, лише 

трохи чорне [2, 189].   

У значенні евфемістичних імплікатур як 

експресивно-стилістичних засобів ушляхетнення мови 

неодноразово виступають фразеологізми, сталі вирази, що 

застосовуються замість висловів із негативним оцінним 

компонентом. 

Скажімо, коли йдеться про такі прикрі явища‚ як 

смерть‚ фізичні або моральні недоліки‚ ми нерідко 

вживаємо належні евфемістичні імплікатурні заміни. 

Наприклад‚ замість слова померти вживаються такі 

фразеологізми, як піти до Бога; піти до праотців‚ відійти в 

небуття; to breath one’s last breath, to depart this life, to pay 

one’s debt to nature, to go to one’s last home, to go the way of 

all flesh, to join the majority, God’s acre; збожеволіти – 

блекоти наїстися; be out of one’s senses, go nuts; брехати – 

думкою багатіти‚ відливати кулі; feed someone a line; string 

someone along; образити – зачепити возом; зраджувати – 
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наставляти роги; sell someone down the river; нажитися 

незаконним шляхом – нагріти руки‚ зловити рибку в 

каламутній воді. 

На відміну від метафоричних та евфемістичних 

імплікатур, антифразисна імплікатура простежується  у 

виразах, що начебто мають позитивну оцінку, яка все ж 

таки заперечується. 

Отже, антифразисну імплікатуру характеризуємо як 

не буквальні аспекти значення, які не визначаються прямо 

конвенціональною структурою мовних висловлювань 

(мовним кодом), а навпаки усвідомлюється в 

протилежному розумінні. 

Антифразисна імплікатура – це значення, що 

виводиться на основі переміщення за контрастом і виявляє 

саркастично-критичне ставлення адресанта до предмета 

зображення. Антифразисна імплікатура може належати як 

до дискурсивних, так і до конвенційних імплікатур. 

Дискурсивна антифразисна імплікатура 

оновлюється у вислові мовцем і відтворюється адресатом у 

процесі інтеракції. Поза дискурсом цю імплікатуру 

збагнути майже неможливо, наприклад: розжалобився, як 

вовк над поросям: від'їв ніжки та й плаче; пожалів вовк 
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кобилу – зоставив хвіст і гриву; the wolf was sorry for the 

mare and ate her up with love and care. 

Конвенційна антифразисна імплікатура засвоюється 

адресатом як звичний смисл, що виникає із 

загальноприйнятого розуміння слів і граматичних 

конструкцій. Тому, щоб вивести її, треба зробити певне 

інтелектуальне зусилля, наприклад: користь, як із 

торішнього снігу; as welcome as snow in harvest; приятель, 

як свиня ведмедикові; like as an apple to an oyster. Отже, 

імплікатурою цих антифразисів є протилежне значення 

прецедента, що в контексті набуває сатиричності, 

суперечності, навіть безглуздності. 

Імплікатура не є особливістю мови, а результатом 

порушення мовцем максим спілкування принципу 

Кооперації Г.П. Грайса, а також застосуванням деяких 

фігур мовлення, які є засобами створення імплікатур. 

Отже, провідними типами імплікатур згідно з двома 

складниками є метафоричні, евфемістичні, антифразисні 

(порушення максими Якості), апосіопезні, тавтологічні, 

гіперболічні, літотичні, еліптичні (порушення максими 

Кількості), алюзивні, перифразові та оксиморонні 

імплікатури (порушення максими Способу). 
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Семантичне тлумачення фольклорних текстів, тобто 

розшифрування дійсного значення або виведення 

імплікатур з прислів’їв, приказок, ідіом української та 

англійської мов виконується на основі врахування певного 

контексту, спільних фонових знань співрозмовників, а 

також етнокультурних особливостей семантики цих 

висловлювань. Це спричиняє взаємодію експліцитних та 

імпліцитних компонентів змісту конкретного 

висловлювання. Отже, імплікатурно здійснена інформація, 

переплітаючись з експліцитною, відіграє суттєву роль у 

досягненні мовцем своєї комунікативної мети й допускає 

виводити з повідомлення мовця змістові компоненти, які, 

будучи не сказаними, набувають важливого значення. 
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У статті наводяться результати дослідження 

лінгвістичний і стилістичних особливостей юридичного 

дискурсу. Зазначається, що мова права є видом офіційно-

ділового стилю,тому визначаються певні лінгвістичні та 

стилістичні особливості цього стилю. 

Ключові слова: юридичний дискурс, юридичний 

термін, мова юридичного дискурсу, офіційно-діловий 
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Юридичний дискурс англійської мови – це набір 

пов'язаних і взаємомозамінних типів дискурсу: судовий 

дискурс, мова судового рішення, мова юридичних 

документів (договорів, заповітів, постанов, парламентських 

актів), дискурс юридичної консультації і т. ін. [3; 5].  
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Сучасний юридичний дискурс англійської мови 

формувався під впливом багатьох історичних факторів. У 

ньому присутні англосаксонські, латинські, а також 

нормано-французькі відбитки. З іншого боку, у зв'язку з 

тим, що юридичні системи Англії, Канади, Сполучених 

Штатів Америки, Австралії і Нової Зеландії розвивались на 

основі англійського загального права, юридичний дискурс 

даних країн повинен був адаптуватися до місцевих умов [2; 

5; 6].  

Мова юристів містить велику кількість лексичних 

одиниць, що не вживаються в мові повсякденного 

спілкування взагалі, або вживаються, але з іншим 

наповненням значення. Використання термінів 

надзвичайно важливе для спілкування в будь-якій 

професійній сфері, тому що дозволяє зробити комунікацію 

більш ефективною [3].  

Дослідженню англомовного юридичного дискурсу 

присвячені розробки багатьох науковців: І.М. Гумовська 

досліджує англійську юридичну термінологію в 

економічних текстах в аспекті генезису, дериваційних та 

семантико-функціональних аспектів [3–4]; Е.Т. Дерді 

досліджує словотвірні та структурно-семантичні 

характеристики англійських юридичних термінів [5]; А.А. 



191 
 

Дудка досліджує класифікації англійських юридичних 

термінів та прийоми їх перекладу на українську мову [6]; 

І.А. Янчук досліджує особливості термінологічної 

номінації, семантичну природу терміна, його специфіку та 

особливості, що дає змогу розглядати дефініцію як основну 

ознаку терміна в процесі застосування в юридичній галузі 

[15]. 

Незважаючи на велику кількість робіт, які 

присвячено в цій проблемі, питання специфіки юридичного 

дискурсу залишається в центрі уваги. 

Актуальність теми нашого дослідження 

зубумовлена спрямованістю сучасної науки про мову на 

вивчення особливостей англомовних термінів юридичного 

дискурсу. 

Метою нашої наукової розвідки – дослідити 

термінологічні та стилістичні особливості  англомовного 

юридичного дискурсу. 

Юридичний дискурс (надалі ЮД) розуміється як 

текст права в динаміці, в процесі тлумачення і роз’яснення.  

Як зазначає Н.Є. Коваль [8, 87–97], він є специфічним 

видом комунікації, який функціонує у різних середовищах: 

1) судові засідання: 2) консультація (адвокат – клієнт); 3) 

допит свідка в усній формі; 4) законодавчі документи 
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(закони, контракти, угоди); 5) судові протоколи та рішення 

суду.  

Юридична сфера охоплює широкий діапазон явищ: 

1) юридичні товариства та спільноти; 2) юридичні 

суб’єкти, інститути; 3) нормативні підсистеми, традиції; 4) 

методи, засоби юридичної діяльності; 5) юридична етика та 

культура. Всі елементи юридичного поля опосередковані 

дискурсом, відображаються в дискурсі, реалізуються через 

дискурс: вони або становлять предмет спілкування (його 

референтний аспект), або виступають як елементи 

прагматичного контексту. 

В межах ЮД лінгвіст Н.Є.Коваль [8, 87–97; 9, 22] 

виокремлює такі його основні типи: 1) законодавчий; 2) 

усний судовий; 3) письмовий судовий; 4) освітньо-

правовий. Інтегральною ознакою юридичного дискурсу 

виступає ситуація спілкування в юридичній сфері, яка 

разом з екстралінгвістичними чинниками визначає його 

диференційні мовні ознаки. Ситуація спілкування 

зумовлює головну комунікативну настанову будь-якого 

типу юридичного дискурсу. Для отримання конкретнішої 

моделі того чи іншого типу юридичного дискурсу доцільно 

враховувати цілі, інтереси, бажання комунікантів, їхні 

соціальні ролі, статус, позиції. 
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Особливості взаємозв’язку мови та права з давніх 

пір цікавлять як мовознавців, так і правознавців. Розвиток 

нових засобів комунікації, становлення процесу правової 

інтеграції та гармонізації у країнах Європейського Союзу, 

процес адаптації законодавства України до вимог 

Європейського законодавства є тими факторами, що 

привертають значну увагу до питань міжмовної 

комунікації у сфері права за кордоном та в Україні. Все це 

дає підстави говорити про те, що формування юридичної 

термінології є одним з аспектів взаємовідносин між 

сферами права та лінгвістики [4, 163]. 

Мова права є не лише знаковою системою, але й 

невід’ємною частиною правової системи з її традиціями, 

особливостями логіки і функціями. Особливості мови 

права зумовлені особливостями самого права. Цілком 

очевидно, що права без мови немає і бути не може, а мові 

притаманні свої особливості і навіть закони, які і 

з’ясовують мовознавці. Так само очевидно, що право 

здійснює значний вплив на мову, формує мову права в 

межах правової системи, концепції, доктрини тощо [4, 

163]. 

Досить вагомий вплив на мову права має така 

особливість права, як високий ступінь абстракції 



194 
 

юридичних понять. На противагу спеціальним галузям, 

наприклад, техніки, де терміни позначають конкретні 

предмети і можуть бути зображені навіть графічно, що 

дозволяє достатньо легко визначити зміст поняття та 

співвіднести поняття з його мовним позначенням, мова 

права виражає абстрактні поняття та зв’язок між ними [4, 

163]. 

Юридичне функціонування мови – особливе 

середовище, в якому існують свої внутрішні 

закономірності, що склалися у правотворчих і 

правозастосувальних процесах, закріплені у спеціальних 

законодавчих актах чи прийняті в юридичній практиці. 

Воно визначається рядом факторів як лінгвістичного 

(внутрішні тенденції розвитку системи в синхронному і 

діахронному плані, економії мовленнєвих засобів), так і 

екстралінгвістичного порядку (причинами соціального, 

політичного, ідеологічного характеру тощо). 

А.С. Піголкін характеризує мову права як мову 

офіційного документа, що виражає волю колективу, 

суспільства, має державно-владний характер і чітко 

визначену офіційну форму [12, 7]. 

Мова права – це функціональний різновид 

літературної мови з характерними лінгвостилістичними та 
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структурно-жанровими ознаками, зумовленими 

специфікою правової сфери та комунікативно-

професійними потребами в ній [1, 156]. 

Мові права в цілому властиві такі ознаки: 

офіційність; повнота; раціональна стислість; системність; 

логічність; об’єктивність; вмотивованість; однозначність; 

достовірність; зобов’язально – інформативний характер; 

зрозумілість, точність і визначеність; нейтральність; 

стандартизованість; сталість; нормативність мовних 

засобів тощо. 

Будучи складною поліфункціональною підсистемою 

літературної мови, мова права виконує низку функцій, 

серед яких Н.В. Артикуца визначає наступні базові 

(загальномовні) і специфічні функції [1]: 

1) номінативна (називання правових реалій і 

понять); 

2) гносеологічна (знаряддя й спосіб правового 

пізнання, оволодіння суспільно-правовим досвідом); 

3) аксіологічна (правової та морально-етичної 

оцінки); 

4) комунікативна (правового спілкування); 

5) регулювально-волюнтативна (правове 

регулювання людської поведінки та суспільних відносин 
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через волевиявлення суб’єкта права та вплив на 

правосвідомість); 

6) культуроносна (збереження й передача правового 

знання та правової культури); 

7) естетична (мовностилістична довершеність тексту 

закону як еталон для усіх юридичних документів) [1, 157]. 

Актуалізація певного набору базових і специфічних 

функцій на мовленнєвому рівні залежить від мети і 

призначення, змісту і форми, жанру і стильової належності 

юридичного тексту. 

Серед юристів та лінгвістів поширені погляди про 

те, що мова права є видом офіційно-ділового стилю. 

Офіційно-діловий стиль можна охарактеризувати як 

сукупність мовних засобів, що задовольняють сферу 

офіційно-ділових стосунків, яка виникає між органами 

влади і населенням, між установами, організаціями, між 

установами та приватними особами, між членами 

суспільства в різних сферах їх правової та господарської 

діяльності. 

Офіційно-діловий стиль характеризується 

наступними ознаками: офіційність; консервативність; 

нейтральність; безособовість; об’єктивність; 

документальність; точність та ясність (зрозумілість) 
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викладу; логічність і аргументованість; лаконічність; 

достовірність; доречність [4, 165]: 

1) консервативний характер. Цей стиль майже не 

відгукується на нове у розвитку мови, з усіх стилів мови 

він найменше піддається змінам. По-перше, усталені 

конструкції приводять до однакової, усталеної реакції на 

них, до однакового розуміння і тлумачення текстів, що 

досить важливо для суспільного життя. По-друге, зміна 

конструкцій, засобів, уведення нового призводить і до їх 

різного трактування, що особливо небажано для цього 

стилю. По-третє, така консервативність уможливлює 

стандартизацію документів. 

2) точність та ясність (зрозумілість) викладу. 

Вони базуються на правильному доборі слів та 

словосполучень, граничній точності формулювань, значній 

чіткості висловлюваної думки. Тобто ясність 

забезпечується точним добором потрібного слова, 

правильним використанням його в контексті. Зрозумілим 

має бути кожне окреме слово тексту, кожний зворот. Проте 

в мові права використовуються специфічні мовні засоби, 

обмежити які рамками лише офіційно-ділового 

призначення неможливо. Маючи широку й відкриту сферу 
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побутування, мова права характеризується функціонально-

стильовою та жанрово-стильовою неоднорідністю.  

Значну частину юридичної лексики в англійській 

мові складають юридичні терміни, які є однозначними, 

наприклад: cojuror – особа, яка підтверджує під присягою 

те, в чому присягнувся інший. 

Розповсюдженим є вживання в англійській мові 

права особливих ідіоматичних виразів і фразеологічних 

одиниць, які зовсім або майже не використовуються у 

загальнолітературній мові, наприклад: Richard Roe – 

відповідач у судовому процесі, справжнє ім’я якого 

невідоме або не розкривається; «Miranda» («Miranda 

rights») – права, які має затриманий за підозрою у скоєнні 

злочину і включають в себе право мовчати, право на 

допомогу адвоката і присутність адвоката під час 

допиту. 

Англійській мові права притаманні певні 

стилістичні відмінності від загальнолітературних норм [4, 

165]: 

1) поширені еліптичні конструкції, особливо у 

типових документах, форма і зміст яких змінюються 

незначною мірою (зведення, повідомлення, рішення, 

висновки тощо); 
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2) поширені звороти офіційно канцелярського 

стилю в документах загально- або адміністративно-

господарської тематики; 

3) суворо регламентоване вживання дієслівних форм 

і зворотів спеціальної термінології в певних юридичних 

документах; 

4) складні речення, які містять не одне 

складносурядне або складнопідрядне речення. 

Прикладом останньої характеристики може стати 

уривок діючого в Англії закону про заповіт: No will shall be 

valid unless: 

a) it is in writing, and signed by the testator or some 

other person in his presence and by his direction; and 

b) it appears that the testator intended by his signature 

to give effect to the will; and 

c) the signature is made or acknowledged by the 

testator in the presence of two or more witnesses present at the 

same time; and 

d) each witness either  

e) attests and signs the will; or 

f) acknowledges his signature in the presence of the 

testator (but not necessarily in the presence of any other 

witness), but no form of attestation shall be necessary [16, 36]. 
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Розповсюдженим є вживання латинських слів і 

виразів у англомовних юридичних текстах усіх видів – від 

законодавчого акту до контракту та листів: 

1) The claim for breach of contract fails inter alia to 

state facts sufficient to constitute a cause of action, is uncertain 

as to what contract plaintiffs are suing on, and is uncertain in 

that it cannot be determined whether the contract sued on is 

written, oral or implied by conduct.  

2) The complaint alleges breach of contract as 

follows:” At all times herein mentioned, plaintiffs were a part 

[sic] to the Construction Contract, as well as intended 

beneficiaries to each subcontract for the construction of the 

house. In light of the facts set out above, defendants, and each 

of them, have breached the Construction Contract;  

3) On its face, the claim alleges only that defendants 

“breached the Construction Contract”. But LongCo is not a 

party to the Construction Contract. Therefore LongCo cannot 

be liable for its breach [16, 35]. 

Характерним для англомовних юридичних текстів є 

вживання слів та виразів давньо- та середньоанглійської 

мови, особливо складних слів, які загалом більше не 

вживаються в сучасній англійській мові (thereto; thereon; 

thereof; therewith; therefore; therein; hereafter; aforesaid; 
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whereby), а також слів та виразів, які походять з 

французької мови, наприклад: replevin – позов про 

повернення володіння рухомою річчю [4, 166]. 

Поширеним є вживання формальних та 

церемоніальних слів та виразів: I do solemnly swear; Your 

Honour; May it please the court. 

Отже, мова юридичного дискурсу не дозволяє 

можливості альтернативного тлумачення, інваріантності чи 

невизначеності. Одна із особливостей права – це його 

нематеріальність. Якщо, наприклад, в механіці будь-який 

термін можна описати за допомогою характеристик або 

зобразити графічно, то в юридичній сфері мова йде про 

абстрактні поняття та їхній взаємозв’язок. Тут все 

починається з мови і закінчується нею: концепція, теорія, 

доказ, результат складаються із слів и описуються словами. 

Від правильності розуміння та використання терміну може 

залежати доля великого контракту, результат судового 

розгляду, фундамент міждержавних відносин. 

Використані джерела 

1. Артикуца Н.В. Мова права та її вивчення студентами 

юридичних спеціальностей у вищих навчальних закладах 

України / Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – С. 155–158. 



202 
 

2. Грегуль Г. Вимоги до юридичних термінів [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: vlp.com.ua/files/61_3.pdf 

3. Гумовська І.М. Англійська юридична термінологія в 

економічних текстах: генезис, дериваційні та семантико-

функціональні аспекти: Автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук: 10.02.04. Львів: Львів. Нац. Ун-

т. ім. І. Франка, 2000. 18 с.  

4. Гумовська І.М. Сучасні англійські правничі терміни в 

економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів / 

Філологічні студії. 2012. Вип. 8.С. 23–31.  

5. Дерді Е.Т. Словотвірні та структурно-семантичні 

характеристики англійських юридичних термінів: Автореф. 

Дис. На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04. 

К.: Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка, 2003. 21 с.  

6. Дорда С.В. Мова права та особливості її перекладу 

[Текст] / Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2011. № 

9(220), Ч.ІІ.             С. 163–169. 

7. Дудка А.А. Класифікації англійських юридичних 

термінів та прийоми їх перекладу на українську мову. / 

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 12 (175), 2009. С. 9–

16. 

8. Коваль Н.Є. Комунікативно-прагматичні аспекти 

юридичного дискурсу / Викладання англійської мови як 



203 
 

мови фаху в контексті глобалізації університетської освіти. 

Вип. 1. Львів, 2006. С. 87 – 97. 

9. Коваль Н.Є. Мовні засоби аргументації в юридичному 

дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та 

судових документів): Автореф. дис… канд. філол.наук / 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. 

Одеса, 2007. 22 с. 

10. Скуратовська Т.А. Використання синонімів в судових 

промовах: прагма-риторичні аспекти (на матеріалі 

англійської мови) / Вісник Запорізького державного 

університету. 2001. №4. С. 1–3.  

11. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения 

слова. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1979. 

156 с. 

12. Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы 

теории. М.: Наука, 1989. 246 с. 

13. Лех О.С. Поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці та 

лінгвістиці тексту [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Philologia/44919.d

oc.htm 

14. Литвинко, О.А. Омонімічні відношення в англійській 

термінологічній підсистемі машинобудування / 

Філологічні трактати. 2012. Т.4, № 4. С. 118–122. 

http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Philologia/44919.doc.htm
http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Philologia/44919.doc.htm


204 
 

15. Янчук І.А. Особливості семантичної природи 

юридичних термінів [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppip/2010_9/Janchu

k.pdf 

16. Legal service contract [Electronic resource]. Access 

available at: http://www.lawyer-war.ru/Obsl_en.html 

 

Аліна Сергіївна Москаленко, 
магістрант ІІ курсу 

Навчально-наукового інституту  
лінгвістики та психології КиМУ 

 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ І РОЗВИТОК НАВИЧОК  

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 
 

У статті досліджується питання формування 

комунікаційної компетенції учнів старших класів, 

складниками якої є мовна та мовленнєва компетенції. 

Окремого значення надається етапам формування навичок 

діалогічного мовлення. 

Ключові слова: комунікаційна компетенція, мовна 

та мовленнєва компетенція, діалогічне мовлення. 

 



205 
 

Сучасні процеси інтеграції України до Європейської 

спільноти, зокрема – залучення до Болонського процесу, 

робить надзвичайно актуальним завдання вдосконалення 

викладання іноземної мови в закладах середньої освіти 

(ЗСО). У сучасному глобалізованому суспільстві 

надзвичайно актуальним стає завдання удосконалити та 

сформувати систему освіти максимально наближену до 

міжнародних стандартів, щоб українці могли ввійти до 

світового співтовариства. Міжнародні зв’язки України 

стали мотивацією підготовки кваліфікованих фахівців, які 

можуть спілкуватись іноземною мовою зі своїми 

партнерами й колегами.  

Сучасні виклики вимагають переосмислення 

проблеми шкільної іншомовної освіти та шляхів реалізації 

її завдань, які б сприяли підвищенню теоретичного і 

практичного рівнів навчання англійської мови. Тому 

найбільшої актуальності набувають дослідження нових 

форм і підходів у викладанні іноземної мови. Крім того, 

дослідження показали, що знання старшокласників є 

низькими, тому необхідно поліпшити якість іншомовної 

комунікативної компетенції учнів. 

Проблема навчання учнів старших класів 

іншомовного спілкування є важливим компонентом 
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навчальної діяльності, який стимулює формування навичок 

і вмінь іншомовної вмотивованої комунікації, передбачає 

вільне володіння іноземною мовою та сприяє отриманню 

нових знань. Саме сучасні вимоги до іншомовної освіти 

зумовлюють використання комунікативно-когнітивного 

підходу до викладання іноземних мов. Мотивація посідає 

особливе місце в навчальному процесі та поліпшує його. 

Особлива увага повинна зосереджуватись на 

формуванні комунікаційної компетенції учнів, 

складниками якої є мовна і мовленнєва компетенція. 

Нового значення набувають дидактичні дослідження, 

спрямовані на пошук методів, прийомів і форм навчання, 

які б підвищили результативність цих компонентів змісту 

навчання [1, 144]. Науковці стверджують (Е.Д Божович), 

що мовна компетенція містиить два компоненти: мовний 

досвід, накопичений дитиною у процесі спілкування і 

діяльності, та знання про мову, засвоєні під час 

спеціального навчання [2, 33]. 

На думку окремих дослідників (А.М Богуш,                       

Н.Є Шиліна), «мовленнєва компетенція – комплексне 

поняття, яке, спираючись на мовну компетенцію, охоплює 

систему мовленнєвих умінь (вести діалог, сприймати, 

відтворювати і створювати усні й писемні, монологічні і 



207 
 

діалогічні висловлювання), необхідні для спілкування в 

різних ситуаціях» [3, 34]. Це доречне й адекватне 

використання мови і позамовних засобів виразності 

(інтонації, міміки, жестів), що здійснюються в конкретних 

комунікаційних ситуаціях. Окремої уваги варте 

формування мовленнєвої компетенції, тобто мовленнєві 

вміння й навички, на основі зразків усного і писемного 

мовлення – текстів, які вводяться у зміст навчання як 

самостійний чинник і становлять третій компонент змісту 

навчання (соціокультурна компетенція) [4, 45–46]. 

Мовна компетенція – один з найважливіших 

складників комунікаційної компетенції. Саме ця 

компетенція забезпечує на основі необхідного обсягу знань 

як уміння формувати граматично правильні форми і 

синтаксичні конструкцій, так і розуміння смислових частин 

мовлення, організованих відповідно до норм англійської 

мови. 

Знання граматики мають рівноцінну вагу зі 

знаннями лексики. Без знання граматики та синтаксису 

іноземної мови неможливо виконувати завдання 

іншомовної комунікації. Проте засвоєння граматичної 

системи мови відбувається тільки на основі лексики, 

попередньо вивченої. Отже, граматичні й лексичні знання, 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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навички й уміння є основою мовної компетенції, на якій 

розвиваються мовні навички й уміння. 

У процесі навчання іноземної мови вчитель повинен 

реалізовувати принцип комунікаційної спрямованості у 

навчанні, а для цього необхідні такі дії. 

1. Для того, щоб увести нові слова, 

словосполучення, граматичні явища, потрібно створити 

ситуацію, яка б демонструвала учням дію цієї одиниці в 

спілкуванні: за її допомогою можна повідомити, дізнатися, 

назвати, висловити. 

2. Застосування прийому «повторення без 

повторення». Оскільки засвоєння матеріалу здійснюється 

через багаторазове повторення, потрібно створити учням 

«повторення без повторення», що досягається через 

додавання чогось незначно нового у вислів щодо ситуації, 

виходячи з реальних умов навчання в конкретній групі 

учнів. 

3. Діалогічність спілкування. Через те що природа 

усного спілкування є діалогічною, вчитель повинен 

забезпечити активну участь самих учнів, кожного з них, у 

цьому процесі. 

4. Організовуючи спілкування на основі 

засвоюваного матеріалу, педагог має створити сприятливі 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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умови, які спонукають до спілкування. Учням повинні 

отримувати задоволення від прослуховування, із 

задоволенням говорити, читати і писати мовою, що 

вивчається. 

5. Під час читання потрібно звертати основну увагу 

учня на змістовно-смисловий бік прочитаного, а для цього 

потрібно активніше і ширше використовувати завдання 

комунікативного характеру: про що довідався, що 

прочитав, як до цього ставишся. 

Комунікаційна спрямованість викладання іноземної 

мови полягає в тому, що процес навчання наближається до 

процесу комунікації: на уроках обговорюються ті теми, які 

відповідають віку та інтересам учнів, їх рівню розвитку, 

актуально значимі для учасників спілкування; 

використовуються ті мовні засоби, які функціонують у 

реальному процесі спілкування. Лінгвістична ж інформація 

дається тільки як матеріал допоміжний. Водночас слід 

наочно показати (передусім, аналізуючи художній текст) 

важливість і необхідність досліджуваного теоретичного 

матеріалу для оволодіння мовою. 

Ігрова методика є однією з найефективніших для 

розвитку комунікаційних умінь учнів. Під час гри учні 

діють вільно, розкуто, не бояться помилитися. Їх цікавить 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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не результат, а сам процес гри. Важливо, що під час гри 

знижується психологічна напруга. Крім того, важливим є 

чинник, що під час гри школяр відчуває рівноправність з 

іншими учасниками, зокрема з учителем. Учень набуває 

права на власну думку, оригінальне, навіть парадоксальне 

рішення, відстоювання власної думки. Так у грі 

реалізується один з головних принципів педагогіки – 

співпраця. 

Отже, принцип комунікаційної спрямованості 

навчання мови є провідним, оскільки результатом навчання 

учнів має стати формування в них умінь і навичок 

користування мовою як засобом спілкування. 

Відтак постає питання проблема розвитку 

мовленнєвого спілкування. Це питання висвітлюється в 

наукових працях таких учених, як М.М. Бахтін,                                   

Н.Н. Хомський. Потрібно згадати внесок науковців у 

розвиток теорії мовленнєвої діяльності як важливого 

елементу культури спілкування (О.М. Леонтьєв,                       

І.О. Зимня, Т.В. Рядова та ін.). Комунікаційна функція 

мови досліджується в працях лінгвістів В.Г. Костомарова,                    

О.М. Леонтьєва, Л.В. Щерби, Г.Є. Пассова. 

Діалогічне мовлення (ДМ) – це процес мовленнєвої 

взаємодії двох або більше учасників спілкування. Саме 



211 
 

тому в межах одного мовленнєвого акту кожен з учасників 

по черзі виступає як слухач, так і мовець (А.А Леонтьев) 

[4]. 

Специфіка ДМ є джерелом труднощів оволодіння 

іншомовним мовленням для школярів.  

У навчанні діалогічного мовлення є два основних 

підходи. Згідно з першим підходом – «зверху вниз» – 

навчання діалогічного мовлення розпочинається зі 

слухання діалогу-зразка з його подальшим варіюванням, а 

згодом і створенням власних діалогів в аналогічних 

ситуаціях спілкування. Другий підхід – «знизу вверх» – 

передбачає шлях від засвоєння спочатку елементів діалогу, 

тобто реплік, до самостійної побудови діалогу на основі 

запропонованої схеми, що не виключає прослуховування 

діалогів-зразків.  

У практичній діяльності вчителя другий підхід є 

раціональнішим. У процесі формування мовленнєвих 

навичок (граматичних, лексичних, фонетичних) учні 

виходять на рівень понад фразової єдності, зокрема 

діалогічної єдності. Проте вся увага учня в цьому випадку 

зосереджена на вживанні нової граматичної структури або 

лексичної одиниці. Згодом, виходячи на рівень обміну 

репліками, він використовує вже знайомі йому діалогічні 
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єдності. Саме ж навчання діалогічного мовлення включає 

засвоєння учнями нових діалогічних єдностей, 

притаманних тому функціональному типу діалогу, який є 

метою навчання на даному відрізку навчально-виховного 

процесу. 

На думку І.І. Брецко, реплікування та процес його 

навчання вважається підготовчим або нульовим етапом 

формування навичок і вмінь діалогічного мовлення учнів. 

На цьому етапі доцільно виконати рецептивно-

репродуктивні та репродуктивні умовно-комунікаційні 

вправи на імітацію, підстановку, відповіді на запитання, на 

запит певної інформації (за зразком), повідомлення 

інформації тощо [5]. 

Щодо процесу навчання реплікування науковці                    

І.І. Брецко та Т.М. Кравченко зауважують, що його 

потрібно поступово ускладнювати, тобто збільшувати 

обсяг реплік – від двох до трьох фраз. Педагогам-

практикам потрібно взяти до уваги, що після того, як учні 

засвоять репліку-реакцію та ініціативну репліку певної 

діалогічної єдності, можна переходити до першого етапу 

формування навичок і вмінь діалогічного мовлення, а саме 

– оволодіння певними діалогічними єдностями [5]. 
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Наступний, другий етап формування навичок і вмінь 

діалогічного мовлення учнів – оволодіння ними 

мікродіалогом. Мікродіалог – засіб вираження основних 

комунікативних інтенцій партнерів зі спілкування. 

Мікродіалог є імпліцитною, тобто невираженою 

структурною основою розгорнутого діалогу і включає 

взаємопов’язані ланцюжки, які ще називають діалогічним 

цілим. 

Третій етап передбачає ведення учнями діалогу 

різних функціональних типів, обсяг яких відповідає 

вимогам чинної програми для відповідного класу і типу 

школи, на основі створеної вчителем чи описаної в 

підручнику комунікативної ситуації. Вправи, які 

виконуються на заключному етапі, належать до 

рецептивно-продуктивних комунікаційних вправ вищого 

рівня, таких, що не дозволяють використання спеціально 

створених вербальних опор [6–8]. 

Висновки. Підсумовуючи теоретичний і практичний 

досвід науковців і педагогів-практиків, ми стверджуємо, 

що для того, щоб сформувати  вміння діалогічного 

мовлення необхідно формувати такі спеціальні вміння: 

уміння починати діалог, вживаючи відповідну ініціативну 

репліку (повідомлення, спонукання, запитання); уміння 



214 
 

швидко реагувати на репліку співрозмовника, 

використовуючи репліки, що мають різні комунікаційні 

функції; уміння підтримувати розмову, додаючи до 

репліки-реакції свою ініціативну репліку; уміння 

стимулювати співрозмовника до висловлювання, 

виражаючи власну зацікавленість за допомогою реплік 

оцінювального характеру; уміння продукувати діалогічні 

єдності різних видів; уміння продукувати діалоги різних 

функціональних типів на основі запропонованих 

навчальних комунікаційних ситуацій; уміння при потребі 

ввічливо перервати розмову і звернутись за допомогою [1].  

Погоджуємося з думкою науковців, що формування 

комунікативної компетенції учнів не відбувається за кілька 

уроків. Для досягнення мети – формування мовленнєвої 

(діалогічної) компетентності учнів старших класів – уся 

діяльність повинна бути спрямована на учнів, на 

заохочення їх до спілкування та висловлювання. Це є 

можливим лише тоді, коли ситуації реального 

повсякденного буття з різних сфер нашого життя беруться 

за модель та основу типових ситуацій для обговорення на 

уроках у процесі навчання іноземної мови. 
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ПЕДАГОГИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
 

Професійне становлення актора – процес 

захоплюючий, але досить складний, почасти загадковий. 

Багато що в ньому залежить від театральної школи, від її 

вміння серед безлічі претендентів виявляти по-

справжньому обдарованих людей і створювати умови для 

гідної огранки їх таланту. Але якою б чудовою не була 

театральна школа, успішність в осягненні професії 

вирішальною мірою залежить від самої людини, 

спрямованої у світ театру: від яскравості його 

обдарування, різноманітних особистих якостей, 

внутрішніх і зовнішніх, якими наділила його природа і які 

йому належить розвивати, від зусиль, які він докладе для 

свого людського і творчого самовдосконалення. 
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Від успішно пройдених вступних випробувань до 

отримання диплома і початку професійної роботи в 

театрі відбувається не просто накопичення і освоєння 

відповідних умінь і навичок, а справжнє перетворення 

особистості. Це досить тривалий  і напружений процес, 

що вимагає значних фізичних, емоційних та 

інтелектуальних витрат. Особливістю його є те, що він 

не зводиться до вузькоремісничого виконання тих чи інших 

зростаючих за складністю навчальних і творчих завдань, а 

спирається насамперед на залучення до етичних, 

естетичних, духовних цінностей. 

Осягнення акторської професії не обмежується 

стінами навчальної аудиторії і виконанням завдань. Воно 

включає в себе все багатство життєвого досвіду людини 

від життєвих дрібниць до високих прозрінь, від подій 

повсякденного життя до надзвичайних ситуацій, що 

вимагають граничного прояву людських можливостей. 

Чим гучніший цей досвід, чим значніший запас життєвих 

вражень у безперервному допитливому дослідженні світу, 

людей, самого себе, тим поживніший «грунт» для 

професійного зростання, для власної майбутньої 

творчості. 
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Ключові слова:актор, етика, естетика, режисер, 

система, методологія, сцена, акторська виразність, 

психотехніка актора,психофізичні здібності. 

 

Кожна професія передбачає певний мінімум знань, 

навичок і вмінь, без яких не можна вважати себе фахівцем 

в обраній сфері. І художні професії не є з огляду на це 

винятком. Музиканти всіх спеціальностей, незалежно від їх 

творчої індивідуальності, манери, напрямів, спираються на 

основоположні принципи музичної теорії, гармонії, ритму, 

контрапункту, на єдину музичну технологію. У всіх 

школах образотворчого мистецтва ще з часів Леонардо да 

Вінчі вивчаються закони перспективи, світлотіні, 

композиції, поєднання кольорів, освоюється техніка 

малюнка. 

Необхідність оволодіння основами свого мистецтва, 

будь то музика, спів, живопис або балет, не викликає ні в 

кого сумнівів. Але коли розмова заходить про професію 

драматичного актора, то тут виникає безліч застережень. 

Кажуть, що талановитий актор буде добре грати і 

без школи, а бездарному ніяка школа не допоможе. Звідси 

доходять висновку, що акторському мистецтву не 

обов'язково вчитись, актором треба народитися. Про те, що 
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акторові потрібен талант, не може бути двох думок. Але 

хіба талановиті музиканти, співаки, артисти балету, митці 

не витрачають багатьох років наполегливої праці на 

вдосконалення своїх природних даних, на оволодіння 

технікою свого мистецтва? Чому ж драматичному акторові 

досить тільки таланту? 

Чи такий привілей випливає з особливої природи 

театру, його надзвичайного стану серед інших видів 

мистецтв, або заперечення школи, професіоналізму - 

показник відсталості наших поглядів на творчість актора? 

На таке запитання вдало відповів М. Горький: 

талант - як породистий кінь, необхідно навчитися керувати 

ним, а якщо смикати стремена на всі боки, кінь 

перетвориться в шкапу [3, 145]. 

Справжнє мистецтво, як відомо, народжується від 

злиття таланту з майстерністю, а майстерність закладається 

школою, яка акумулює в собі кращі традиції і досвід 

багатьох поколінь. Школа розвиває і шліфує природні 

задатки учня, дає йому необхідні знання та навички, 

організовує талант, розвиває вміння гнучко реагувати на 

будь-яке творче завдання. Не випадково передові діячі 

театру визнавали важливу роль школи в розвитку таланту, 

боролися за неї  в міру своїх сил. 
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На думку О.Н. Островського, без вивчення техніки 

свого мистецтва не можна бути не тільки художником, але 

й порядним ремісником [1, 15]. 

Театральна педагогіка формувалася поступово. 

Шлях цей був складним, суперечливим і не завжди вів до 

правильної мети. Стара школа дбайливо колекціонувала 

зовнішні прийоми гри видатних акторів, але вона безсила 

була розкрити і передати внутрішню сутність їх творчості. 

У школах часто навчали того, як грається та чи інша роль з 

точки зору традицій, що сформувались, але не вчили 

самого мистецтва, його техніки, методу роботи над будь-

якою роллю. 

Театральна педагогіка спиралася на досягнення 

суміжних мистецтв: спів, декламацію, танець, але не 

виробила ще власних професійних основ. У викладанні 

було багато безсистемності і суб'єктивізму. Були спроби 

подолати емпіризм у театральній освіті і ввести його в межі 

певної наукової системи. З цією метою створювалися 

численні керівництва сценічним мистецтвом, у яких 

докладно викладалися правила поведінки актора на сцені 

на основі ретельно розроблених канонів сценічної 

виразності. Акторам пропонувався готовий асортимент 

зовнішніх прийомів зображення всіх людських почуттів і 
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характерів. Багато з цих прийомів були колись підказані 

життям, але, відірвані від породжених внутрішньою суттю, 

вони вироджувалися в інтонаційні і пластичні штампи, в 

умовні театральні знаки відсутніх переживань. Вироблявся 

особливий рід професіоналізму ремісничого типу. 

Основні принципи театральної педагогіки як однієї з 

найбільш творчих за своєю природою збігаються з 

культурно-творчими принципами. Оскільки роль 

театральної педагогіки полягає в тому, щоб розкрити і 

сформувати розвинену гармонійну особистість студента, 

театральний педагог прагне сконструювати систему 

взаємин так, щоб організувати доступні умови для 

емоційного прояву, розкутості, взаємної довіри і творчої 

атмосфери. 

Театральне мистецтво сьогоднішнього дня може 

виявляти і підкреслювати індивідуальність, неповторність і 

єдність людської особистості, незалежно від того, де ця 

особистість може перебувати: на сценічному майданчику 

або ж у залі для глядачів. На думку О.А. Лапіної, 

пов'язуючи минуле, сьогодення і майбутнє в єдиний 

цілісний досвід людства, театральне мистецтво може 

знайти відповіді на незмінні й одвічні питання, які цікавить 
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людство протягом усього свого існування: «Хто 

ми?»,«Навіщо і для чого живемо на Землі?» [11, 78]. 

Драматург, режисер, актор кажуть глядачеві зі 

сцени: «Ось так ми відчуваємо, так мислимо. Об'єднайся з 

нами, сприймай, думай, почни співпереживати – і ти 

зрозумієш, що таке насправді життя, яка оточує тебе, що ти 

є, насправді і яким ти можеш і повинен стати» [6, 111]. 

Крім того, театр може бути уроком і захоплюючою 

грою, засобом занурення в іншу епоху і відкриттям нових, 

непізнаних і невідомих граней сучасності. Театральне 

мистецтво дає можливість засвоювати не тільки в 

теоретичному аспекті, але й у практиці моральні і наукові 

істини, вчить бути самим собою, перевтілюватись у героя і 

проживати безліч різноманітних життів, духовних колізій, 

драматичних випробувань характеру. 

Діяльність педагога-режисера визначається його 

позицією, яка поступово розвивається від позиції педагога-

організатора на початку і до соратника-консультанта на 

вищому рівні розвитку колективу, представляючи в кожен 

момент визначений синтез різних позицій. 

У театральній освіті нового часу можна виділити 

переважно два головні домінуючі напрямки, які взаємно 

співіснують у навчальному процесі. Щодо першого 
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напряму можна зазначити, що технологічна підготовка 

акторів і режисерів поглиблюється і вдосконалюється, а з 

другого боку, ураховуються не кількісні, а якісні 

показники. Нинішній рівень викладання практичних 

дисциплін у сучасних театральних навчальних закладах, 

динамічно розвивається і вдосконалюється, відповідає всім 

реаліям новітнього часу. 

Актор нового тисячоліття повинен і зобов'язаний 

володіти всім арсеналом власних виразних засобів – це 

тіло, голос, вокал, танець, акробатика, пластика, пантоміма, 

уміння грати на музичних інструментах. Увесь цей арсенал 

навичок достатньо затребуваний у сучасному театрі. 

Так само зросли і вимоги до внутрішньої 

психотехніки актора. Різні психотехнічні тренінги, 

методики, володіння внутрішнім світом стали 

обов'язковою і невід'ємною частиною сучасної театральної 

освіти. 

Виховний і двонаправлений підхід до майбутнього 

артиста – це основа сьогоднішньої стратегії театральної 

освіти. Не кількісні, а якісні показники повинні бути 

мірилом педагогічної діяльності. 

Театральний ЗВО повинен, передусім, оцінюватися 

не за тим, скільки він випустив артистів, а наскільки вони 
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оснащені технологічно і наскільки індивідуальні ці 

дипломовані спеціалісти та бакалаври. 

Отже, актор нового тисячоліття повинен бути 

неповторною, унікальною особистістю, досконало володіти 

технологічними навичками свого мистецтва. Саме такий 

двонаправлений педагогічний процес повинен стати 

основою сучасних навчальних програм, методичних 

розробок. 

На думку А. Зубова «акцент на особистість, на 

виховання індивідуальності повинен домінувати нині в 

усіх сферах педагогіки». Театр дає особистості весь 

арсенал «зброї», який необхідний у сучасному соціумі - це 

впевненість у собі і власних силах, відповідальність за 

власні вчинки, уміння відстоювати власну точку зору і 

тощо. Саме така гармонійна особистість і буде затребувана 

в суспільстві нового творчого часу [4, 108]. 

Діяльність педагога-режисера визначається його 

позицією, яка розвивається від позиції педагога-

організатора на початку і до соратника-консультанта на 

високому рівні розвитку колективу, представляючи в 

кожен момент певний синтез різних позицій. Постійно 

ведуться суперечки, ким він повинен бути – педагогом чи 

режисером. Будь-яка однобічність, будь то непомірне 
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захоплення постановочними знахідками на шкоду ведення 

нормальної навчально-виховної роботи, або, навпаки, 

ігнорування власне творчих завдань колективу, коли в 

загальних розмовах і схожих одна на іншу репетиціях гасне 

іскра творчості, неминуче призведе до естетичних і 

моральних суперечностей. 

Педагог-режисер – особистість, здатна до активної 

самокорекції: у процесі співтворчості зі студентами він не 

тільки чує, розуміє, приймає ідеї студента, але дійсно 

змінюється, зростає морально, інтелектуально, творчо 

разом з колективом [18, 278]. 

Людина існує не тільки в природному, фізичному, а 

й у психологічному світі з його невід'ємним компонентом – 

символічним середовищем, яке він створює 

сам.Найяскравіше проявляється символізм середовища в 

світі театру. У дійсності на театральній сцені створюється 

власний світ, «інша природа», яка є частиною нашої 

психофізіології, нашої культури. І в цей культурний 

простір включається як центральний психофізіологічний 

об'єкт – актор, а також відображення мови, мистецтва, 

релігії, науки, міфології, спільної виробничої і побутової 

діяльності людей [14, 23]. 
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У процесі навчання театральної майстерності актора 

потрібно оволодіти мистецтвом створення символічного 

театрального середовища в такій мірі, щоб глядач 

сприймав її яскравіше, ніж навколишній природний 

фізичний світ. Для цього актор повинен не тільки здобути 

певні знання, оволодіти специфічними вмінням і 

навичками, а й довести їх до реалізації на підсвідомому, 

майже автоматичному рівні. 

Видатні актори на театральній сцені інтуїтивно або 

навмисно переходять до зміненого стану свідомості – 

свідомості свого героя. Це своєрідна зміна стану 

свідомості, яка зовсім не є патологічною. Основна 

відмінність артистичної зміни стану свідомості від 

хворобливих проявів полягає «в інтуїтивній або вольовій 

керованості, чіткому усвідомленні події перетворення при 

повному збереженні власного «я», під його контролем і без 

втрати індивідуальних емоційно-психологічних 

характеристик. Крім того, власні емоційно-психологічні 

особливості свідомо (чи несвідомо) використовуються при 

реалізації емоцій, психічного настрою, мови, невербальної 

передачі інформації і всієї  поведінки героя. В ідеалі це 

повинно відбуватися кожного разу на рівні найвищого 

психоемоційного напруження, яке забезпечує і швидке 
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заучування ролі, і природність поведінки героя, являючи 

світу емоції і дії, що йдуть дійсно зсередини виконавця, 

навіть якщо почуття і вчинки сценічного персонажа 

самому виконавцю не властиві. Насправді відбувається 

усвідомлене і контрольоване «роздвоєння» свідомості. 

Домогтися такого перевтілення без спеціального навчання 

можуть одиниці – геніальні актори, «поціловані Богом» 

[12, 45]. 

Щоб зрозуміти природу творчого процесу, 

наблизиться до розуміння психофізіологічних 

особливостей акторської природи, Демидов порівнює 

відтворювані артистом різні фізіологічні відчуття на сцені 

зі звичайними побутовими реакціями на ті ж самі 

подразники. За реакцію організму на реальний подразник 

(холод, спрага, біль і т. д.) відповідає перша сигнальна 

система. У результаті у відповідь на відповідний вплив ми 

тремтимо, потіємо, хапаємося за забите місце – у кожному 

даному випадку сигналом для реакції є безпосередній факт. 

На сцені, як звичайно, реального впливу не 

спостерігаємо, факт впливу існує тільки в уяві. За 

виникаючий рефлекс у даному випадку відповідає друга 

сигнальна система. Вона відрізняється від першої тим, що 

забезпечує реакцію не на безпосередній вплив, а на пам'ять 
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про вплив (та уяву впливу). Слово, думка, асоціація 

народжують спогад про вплив, і цей спогад 

супроводжується всіма, як фізіологічними, так і 

психологічними, відчуттями і переживаннями, які 

супроводжували реальний вплив. 

Робота актора на сцені майже вся суцільно 

складається з реакції на уявні факти, на уявні обставини. І 

цей закон другої сигнальної системи – неодмінно 

рефлекторно відгукується на слова і думки – є основою 

творчості актора на сцені. Тому передусім акторові треба 

розвивати і культивувати в собі здатність вільно 

віддаватися реакції, яка рефлекторно виникла від 

сприйняття уявного. Найпростіший і переконливий 

приклад роботи другої сигнальної системи можна 

отримати, представивши скибочку свіжого лимона в роті. 

М.О. Кнебель, найбільший театральний педагог, 

учениця Демидова, Чехова і Станіславського, також 

вважає, що треба привчати себе до культури асоціативних 

зв'язків, тонких, непрямих, але вкрай важливих у мистецтві 

[16, 145]. 

Що роблять у житті більшість людей, 

зіштовхнувшись із неприємним спогадом або асоціацією? 

Намагаються якомога швидше викинути їх з голови! І 
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почався процес рефлекторної реакції, який гальмується і 

згладжується. Швидкість гальмування, як і яскравість 

асоціацій, у всіх різна залежно від темпераменту, стану 

нервової системи та інших чинників. У повсякденному 

житті у більшості людей увійшло в звичку гальмувати 

рефлекторну мимовільну реакцію, що цілком виправдано, 

тому що прояв дитячої безпосередності в дорослих у 

звичайному житті нерозумний і небезпечний. Але на сцені 

здатність рефлекторно відгукуватися на слова і думки є 

основою творчості актора. 

Так вважали теоретики і практики театру як 

минулих століть (Т. Рибо, В.Е. Мейєрхольд,                                

Вл. І. Немирович-Данченко та ін.), так і театральні діячі 

більш пізнього і теперішнього часу (М.О. Кнебель,                     

О.Л. Кудряшов, Н.В. Рождественська та ін.). 

Заслуга створення сучасної школи акторського 

мистецтва належить К.С. Станіславському. Ним уперше в 

історії театру глибоко розроблені питання сценічної теорії, 

методу та артистичної техніки, що становлять у сукупності 

цілісне матеріалістичне вчення про акторську творчість. Це 

вчення набуло широкої світової популярності як «система 

Станіславського». Мета системи - допомогти акторові 

втілити на сцені «життя людського духу» ролі через живі, 
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художньо правдиві образи. Заради цієї мети шукались і 

засоби її практичного здійснення, створювалася театральна 

педагогіка[13, 48] 

Система Станіславського вимагала перевірки на 

практиці. Навесні 1912 року Костянтин Сергійович зібрав 

групу молоді з 2–3-річним стажем гри на основній сцені 

театру й оголосив про свій намір створити студію для 

експериментальних занять за системою, яка вже існувала 

як офіційно прийнятий театром метод творчої роботи, але, 

по суті, не мала сценічної практики. 

Громадський резонанс «Системи»до цього часу був 

гучним, але поверхневим. З одного боку, методом 

захоплювались, з другого – прискіпливо критикували, при 

цьому критикували в основному зовсім не за суттю. 

Ось чому Станіславському так потрібні були в цей 

момент молоді актори, творчо ще не сформовані, які взяли 

б на себе все, що в даний момент хотілося випробувати. 

Він сподівався на прикладі юних студійців показати всі 

переваги«Системи», її практичну користь для театру і тим 

самим остаточно перетворити здогадки в упевненість, а 

впевненість – у творчий закон [8, 109]. 

Система вимагає єдності форми і змісту, але не 

нав’зує ніяких канонів у галузі художньої форми. На 
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відміну від багатьох інших театральних систем учення 

Станіславського спирається не на естетичні канони, а на 

пізнання об'єктивних законів творчості органічної природи 

артиста-людини. Вона і її творчі закони одні для всіх 

людей, для всіх напрямків, писав Станіславський. Оскільки 

йдется про ці творчі закони, ми всі близькі і споріднені 

один одному [7, 209]. Його система – це праця дослідника, 

натураліста. 

У ній уперше розв’язувалася проблема свідомого 

оволодіння підсвідомим, мимовільним процесом сценічної 

творчості, досліджувалися шляхи органічного перевтілення 

актора в образ. Система не підміняє собою творчості, а 

створює для неї найсприятливіші умови. Вона живе в 

умінні і таланті актора. 

Відтоді, як виникла система Станіславського, 

винайдено чимало нових концепцій акторської гри, 

покликаних цю систему спростувати. Пропонувалося 

психологію замінити біомеханікою, переживання – 

майстерністю уявлення, живого актора на сцені – 

маріонеткою, створення характеру – доповіддю авторських 

думок, дію – розповіддю, перевтілення – «прийомом 

відчуження» тощо. Багато з цих концепцій не вийшли за 

межі лабораторних дослідів. Інші проходять випробування 
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часом. Але показово, що жодна з них не стала 

основоположною теорією сценічного мистецтва XX 

століття, хоча і претендувала на це, не могла перекреслити, 

а тим більше замінити собою створене генієм 

Станіславського. 

Нев'януче значення системи Станіславського в тому, 

що вона спирається на об'єктивні закони фізичної і 

духовної природи творчості актора. У ній синтезовані 

творчий досвід багатьох театральних поколінь і досягнення 

передової естетичної думки реалістичного сценічного 

мистецтва.  

Система допомогла подолати стихійність у 

театральній педагогіці і надати їй рис справжньої 

науковості. Тривалий час система існувала як усна 

традиція. 

Станіславський не наважувався опублікувати 

результати своїх відкриттів, поки кожне його положення не 

буде ретельно перевірено на практиці. У результаті 

більшість акторів і режисерів, які не працювали із 

Станіславським, знали про систему з чуток, мали про неї 

приблизне, а часом і сильно спотворене уявлення. 

Праці Станіславського виходили з перервами в 

десять і більше років, що також породжувало всякого роду 
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непорозуміння. Знайомство з першою частиною книжки 

«Робота актора над собою» призвело багатьох до 

помилкового висновку, що система має справу тільки із 

психологією творчості і залишає поза увагою проблеми 

сценічного втілення, виразності художньої форми, що 

акторові досить правильно пережити роль, як все інше 

прийде саме собою . Таке одностороннє сприйняття 

системи призводило на практиці до недооцінки форми в 

театральному мистецтві. 

Друга частина книжки «Робота актора над собою», 

присвячена проблемам втілення, справила на багатьох 

режисерів і педагогів приголомшливе враження. З'явися ця 

книжка хоча б п'ятьма роками раніше, писав у грудні 1964 

року відомий американський журнал «Tulane Drama, 

Review», голос Станіславського міг би змінити весь 

напрямок американського театру [9, 187]. 

Після опублікування двох книжок про роботу актора 

над собою ще тривалий час залишалися невідомими 

рукописи Станіславського, що стосувалися методу роботи 

над роллю і п'єсою. Щодо його нового методу ходило 

багато всіляких чуток, створювалися легенди, які 

розбурхували уми діячів театру і кіно. І тільки з появою 

восьмитомного зібрання творів Станіславського вдалось 
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ознайомити широку театральну громадськість з 

найважливішими працями щодо системи і розсіяти багато 

непорозумінь, породжених незнанням матеріалів. 

З появою цих праць, здавалося б, відпала 

необхідність у створенні навчальних систем і посібників у 

театральній педагогіці.  

Навіщо братися за виклад принципів і методики 

виховання актора, якщо це завдання так вичерпно і глибоко 

проаналізував Станіславський? Потрібно тільки вміло 

користуватися його системою, а не намагатися заново 

відшукувати вже знайдене. Але ж важко й допустити, що 

хтось інший може розкрити систему краще, ніж її творець. 

Який би не великий був його внесок у сучасну 

театральну педагогіку, він далекий був від думки, що 

з'ясував усі питання акторської професії і для майбутнім 

поколінням залишається тільки користування плодами 

його праць. У мистецтві він завжди бачив більше проблем, 

ніж розв'язків. Не в абсолютизації знайдених ним 

прийомів, а в невпинному розвитку і вдосконаленні 

сценічного мистецтва, теорії, методу та артистичній техніці 

– сенс і пафос учення Станіславського. У процесі пошуків 

він не раз переглядав і відкидав те, що вважав колись 

правильним. Найсильніші зміни зазнав його метод роботи 
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над роллю і п'єсою. Прагнучи поставити творчість актора 

на міцніші рейки, Станіславський наприкінці життя зробив 

нове принципово важливе відкриття, яке змусило його 

переглянути багато старих прийомів і запропонувати 

зовсім інший підхід до творчості. 

Він обґрунтував головний принцип нового методу, 

але не довів до кінця його розробку. Однак і тим, що 

Станіславський не встиг довести до кінця і записати, він 

щедро ділився з учнями. Ця цінна частина його 

педагогічної спадщини не тільки ще не вивчена, але й у 

достатній мірі не зафіксована. Зокрема, ніким ще глибоко 

не проаналізовані останні педагогічні експерименти 

Станіславського в Оперно-драматичній студії, що має 

велике значення для розуміння розвитку його системи. 

Практичний досвід школи Станіславського набагато 

ширший і багатший того, що знайшло відображення в його 

літературних працях. Багато про що ще Костянтин 

Сергійович написати не встиг, а з написаного не все його 

задовольняло. Так, здавши в друк першу частину книжки 

«Робота актора над собою», він одразу ж почав писати 

виправлення і доповнення до майбутніх видань цієї 

книжки. Що ж стосується інших праць щодо системи, 

підготовлених до друку вже після смерті Станіславського, 
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то вони представляють лише окремі глави, фрагменти і 

начерки різного ступеня завершеності. 

Сучасна театральна педагогіка пройшла повз 

розроблену Станіславським систему тренування як основу 

професійної підготовки актора. У практиці театрального 

викладання все ще сильні пережитки результативної 

режисури, «натаскування» учнів, замість того, щоб 

виховувати їх як самостійних художників, які досконало 

володіють технікою і методом своєї творчості. 

За старою традицією система зводиться переважно 

до внутрішньої техніки актора, причому недооцінюються 

елементи зовнішньої виразності. В результаті тьмяність і 

млявість форми дискредитують саму сутність школи. Часто 

спрощено розв’язуються складні творчі проблеми 

перевтілення, характерності тощо. Зростаюча потреба 

театрів у молодих, талановитих, добре підготовлених з 

професійного боку акторських і режисерських кадрах 

приводить до швидкого зростання мережі театральної 

освіти. 

Відкриваються нові інститути, училища, студії, 

«школи на ходу» при театрах, курси підвищення 

кваліфікацій, організовуються творчі семінари, лабораторії 

майстрів, створюються різні форми очного і заочного 
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навчання. В педагогіку вливається багато акторів і 

режисерів-практиків, яким потрібно допомогти опанувати 

складну професію вчителя майбутніх майстрів сцени. 

Школа зможе успішно виконати своє завдання, 

якщо розвиток театральної освіти вшир буде 

супроводжувати паралельний процес розвитку його вглиб. 

Останнє залежить не тільки від досвіду і таланту 

педагогів, а й від стану нашої педагогічної науки, 

розробленості театральної теорії, артистичної техніки і 

методу навчання акторського мистецтва. 

Театральна педагогіка потребує зараз нових програм 

і навчальних посібників, які відображали б сучасний етап 

розвитку системи Станіславського, узагальнювали досвід 

роботи театральної школи і могли служити правильним 

орієнтиром в організації та проведенні педагогічного 

процесу. 

Останніми роками з'явилися нові роботи, які 

висвітлюють окремі аспекти театральної педагогіки з 

вищих позицій розвитку системи.  

Можна назвати такі праці, як «Про техніку актора»              

В. Топоркова, «Майстерність актора і режисера» Б. Захави, 

«Про дієвий аналіз» і «Словесну дію» М. Кнебель, 

«Технологія акторського мистецтва» П. Єршова, 
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«Мистецтво жити на сцені»Н. Демидова, «Станiславський i 

сценiчна мова» М. Карасьова, «Сценічні етюди»                           

Л. Шихматова,«Гімнастика почуттів» С. Гіппіуса і ін.  

Автори намагаються розкрити і теоретично 

обґрунтувати ті сторони системи, які виявилися найменше 

розробленими в сучасній театральній педагогіці, і, 

осмислюючи спадщину Станіславського, додати до нього 

частинку власного досвіду. Не випадково деякі з цих робіт 

зосередили пильну увагу педагогів і практиків театру і 

ввійшли в коло їх професійних інтересів і роздумів. 

Під школою Станіславського мається на увазі не 

якийсь конкретний навчальний заклад, а певний напрямок 

у театральному мистецтві, пов'язаний з системою 

Станіславського і кращими традиціями акторського 

мистецтва. 

Зміст і методика навчання актора не стоять на місці. 

Вони розвиваються, видозмінюються, набувають нових 

форм залежно від вимог часу, досягнень науки і мистецтва.  

Усі елементи системи, з них і дію, розглядають як 

елементи внутрішнього і зовнішнього сценічного 

самопочуття актора. У роботі над роллю потрібно 

відштовхуватися невід самопочуття, не від психічного 

стану, мало підвладних нашій волі і свідомості, а від логіки 
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фізичних дій, яка при правильному її здійсненні здатна 

рефлекторно викликати і відповідну їй логіку почуттів, 

впливати на нашу психіку з її підсвідомістю [5, 98]. 

На перший план виступає тренування органів 

сприйняття в умовах художнього вимислу. Саме зі 

сприйняття починається будь-яка жива органічна дія. 

Найменше порушення на сцені цього закону збиває актора, 

перемикає його виконання в площину зовнішнього 

зображення. Погляд Станіславського на дію як єдність 

фізичного і психічного призвів до відмови від застарілого 

зараз поділу елементів на внутрішні і зовнішні, тілесні і 

душевні. Він допоміг відновити втрачений зв'язок між 

методом та артистичною технікою[2, 68]. 

Завдання театральної педагогіки – допомогти 

акторові-початківцю свідомо підходити до оволодіння 

своєю професією. У навчальному процесі пропонується 

той мінімум теоретичних знань, який необхідний кожному 

професійно грамотному акторові. Теорія тісно 

переплітається з практикою. Вона, по суті, є усвідомленням 

практики. 

Але якщо теорію досить вивчити, то артистичну 

техніку і методи потрібно опанувати, а будь-яке 

оволодіння передбачає вироблення певних практичних 



241 
 

навичок. Це досягається тривалим і систематичним 

тренуванням.  

Завдання театральної школи не тільки привчити 

учня до повсякденної роботи над собою в процесі 

навчання, а й виховати в ньому потребу в удосконаленні 

майстерності впродовж усього артистичного життя. У 

навчальному процесі ідея тренування проведена через усі 

етапи навчання актора. Вона йде паралельно з роботою над 

роллю, зміцнюючи і збагачуючи її. 

Причому, на перших двох курсах, де закладаються 

основи акторської техніки, їй віддається переважна увага. 

Потім тренування поступово переходить у так званий 

«туалет актора», поступаючись чільним місцем новому 

педагогічноомузавданню – освоєння методу роботи над 

п'єсою і роллю, створення сценічного образу. «Туалет 

актора» є специфічною формою індивідуального і 

груповоготренування, необхідних драматичному акторові 

як для розвитку, так і для підтримки своєї художньої 

техніки. 

Щоб виховати художника, недостатньо озброїти 

його лише технікою і методом мистецтва. Треба виховати 

його і як людину, допомогти йому сформуватися як 

особистості, утвердитися на передових цивільних та 
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естетичних позиціях. Тому поряд з професійними 

питаннями треба надавати великого значення ідейній та 

етичній творчості, що Станіславський називав над-

надзавданням актора. Саме вона і визначає зрештою 

духовну цінність мистецтва, його активну виховну роль у 

житті сучасного суспільства [17, 67]. 

До спільної мети можна йти в мистецтві і в 

педагогіці різними шляхами. Важливо, наскільки той чи 

інший шлях досконалий і допомагає акторові домагатися 

найкращих результатів. Як у кожному конкретному 

випадку найкраще впливати на творчу природу актора 

повинен вирішувати педагог. Це справа його досвіду, такту 

і художньої інтуїції. Щоб викликати творчий процес в 

акторі, доводиться вдаватися до найрізноманітніших і 

несподіваних прийомів. 

Принциповість у проведенні педагогічної лінії 

ніколи не повинна обертатися педантизмом. Навіть пряма 

підказка або показ педагога може іноді запалити в акторі 

іскру творчості, щоб це не штовхало його на зовнішнє 

копіювання зразків, не знімало відповідальності за 

самостійність пошуку. Коли йдеться про творчість, то тут, 

як ніде, виправдовує себе приказка: немає правил без 
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винятку. Але, щоб винятки не перетворювались у правила, 

інакше легко розміняти мистецтво на ремесло. 

У результаті багаторічного досвіду в кожного 

педагога виробляються власні прийоми викладання 

предмета, а часто – і власні штампи. Коли педагогу ясні 

вимоги школи, він може постійно звіряти з ними власний 

індивідуальний досвід і відповідно коригувати його. 

Найкраще, коли педагог, зрозумівши сенс 

методичного прийому, знайде власні приклади і вправи, 

близькі і захоплюючі для його учнів. 

Навчальні прийоми покликані відобразити не тільки 

існуючу педагогічну практику вищих і середніх 

театральних навчальних закладів, а й той рівень вимог, 

який пред'являє система до виховання сучасного актора. 

Цей ідеал дуже важко досягти, але одне вже прагнення до 

нього може істотно поліпшити педагогічний процес, 

відкрити перед театральною педагогікою нові можливості і 

перспективи. 

У педагогічній практиці багато питань з’ясовуються 

паралельно. Так, наприклад, техніка мовлення освоюється 

від самого початку навчання в театральному навчальному 

закладі, але говорити про неї зручніше на другому курсі, 

коли учні вперше впритул зіштовхуються з авторським 



244 
 

текстом. Проблема методу роботи над роллю частково вже 

виникає на першому й насамперед другому курсах, але 

викладати її в повному обсязі доцільне на третьому курсі, у 

процесі роботи над п'єсою і роллю. Акторський тренаж 

викладається в програмі другого курсу, хоча він 

здійснюється впродовж усього навчання актора. 

Створення навчального плану за таким тонким і 

специфічним предметом, як мистецтво актора, – справа 

нова і складна. Воно впирається в проблеми психології 

художньої творчості, які ще недостатньо розроблені 

сучасною наукою. І в системі питання театральної 

педагогіки достатньо розкриті в рівній мірі. Деякі з них 

тільки поставлені і потребують ще практичного з’ясування 

та експериментальної перевірки. Потрібні ще більші 

спільні зусилля практиків і теоретиків, щоб заповнити білі 

плями в нашій театральній педагогічній науці. 
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Навчально-наукового інституту журналістики, 
кіно і телебачення 

 

СИТКОМ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ФОРМАТ 
РОЗВИТКУ КОМЕДІЙНОГО ЖАНРУ  

В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ 
ТЕЛЕПРОСТОРІ 

 

У статті розглянуто один із форматів розвитку 

комедійного жанру в сучасному українському 

телепросторі – ситуаційної комедії. У процесі 

дослідження визначено сутність і проаналізовані 

специфічні риси ситкому, осмислено досвід його 

зародження та розвитку. Досліджено ширше питання 

розвитку телевізійної продукції цього типу в Україні.   
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Ключові слова: комедійний жанр, телебачення, 
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Актуальність теми дослідження. На початку ХХІ 

століття в умовах занепаду «Ери книги» і прискорення 

«тотальної мережизації» постала необхідність створення 

«нового» українського телебачення, що відповідає вимогам 

часу і смакам сучасного глядача – новітніх програм, 

проектів, що кардинально змінюють звичну уяву про 

жанрову структуру кіно- і телеефіру та форми 

представлення матеріалів. Визначальним чинником для 

відбору інформації та способів її презентування став 

рейтинг програм, і саме розважальні програми на 

телебаченні покликані забезпечувати його. Через брак в 

українських телекомпаній досвіду у створенні 

комерційного телебачення, націленого на задоволення 

смаків і потреб масового глядача, було обрано 

найпростіший і найкоротший шлях – запозичення жанрів, 

ідей високорейтингових програм у західних телекомпаній, 

передусім американських. Це різноманітні ток-шоу, 

реаліті-шоу, серіали і так звані «ситкоми». 

Створені у форматі ситкому серіали належать до 

комедійного жанру в сучасному українському телепросторі 



248 
 

разом з комедійними телефільмами, скетч-шоу, стендап-

шоу, серіалами-комедіями.  

Ситком, або комедія ситуацій, є одним з 

найстаріших серіальних жанрів у світі. Згідно із 

запропонованим у словнику Макміллана визначенням, 

ситуативна комедія або ситком (англ. situation comedy, 

sitcom) – це такий різновид гумористичного теле- або 

радіосеріалу, випуски якого об’єднуються одним місцем дії 

або одними і тими ж героями [7]. Спочатку ситком 

створювався для транслювання на радіо, але набув 

неабиякої популярності на телебаченні. Чи не головна його 

риса – дія відбувається в будинку або на робочому місці, 

персонажі безперервно потрапляють у різноманітні 

безглузді ситуації. 

Для українського телевізійного ефіру жанр ситкому 

абсолютно новий, який без перебільшення став 

найпоширенішою формою телешоу. Так, якщо 

багатосерійні телефільми найчастіше знімаються за 

оригінальними сценаріями, то ситкоми зазвичай 

поставляються зарубіжними виробниками й адаптуються 

до української дійсності.  

Ситуаційна комедія, або комедія положень, – жанр, 

винайдений американцями. 1926 року в ефірі чиказької 
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радіостанції WGN з'явилося шоу «Сем і Генрі», засноване 

на гумористичних коміксах. Офіційно термін «ситком» 

виник 1951 року, коли на телеекрани вийшла телевізійна 

комедія «Я люблю Люсі». Як окремий формат комедійних 

серіалів на телебаченні ситком закріпився наприкінці 60-х 

років ХХ ст. і став незамінним елементом у програмній 

мережі мовлення.  

В Україні позитивний прорив у глядацькому 

сприйнятті цього жанру відбувся 2004 року після 

рейтингового успіху ситкому «Моя прекрасная няня» 

(«Моя прекрасна нянька», «1+1»), адаптації 

американського ситкому «The Nanny», а згодом і «Не 

родись красивой» («Не родись вродливою», «1+1»), 

знятого за мотивами колумбійського телесеріалу «Я – 

негарна Бетті». Традиційно, такі комедії складаються з 

окремих серій, кожна з яких багато в чому незалежна. 

Головна увага в ситкомі зосереджена на комічності 

повсякденного життя і родинних ситуацій. Постійні 

персонажі майже незмінні, тоді як події розвиваються і 

завершуються до кінця серії. Другорядні персонажі 

найчастіше з'являються лише одного разу за все ефірне 

життя серіалу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96
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Нині ситком є надзвичайно популярним форматом 

розвитку комедійного жанру в усіх країнах світу, де він 

представлений. Він посів досить важливе місце в царині 

людського досвіду і набув ролі нового вражаючого засобу 

саморефлексії. При розгляді сучасного телемистецтва 

феномен ситуаційної комедії зазвичай досить рідко стає 

об'єктом дослідження. При розмірковуванні над цим 

наративним жанром він найчастіше асоціюється з чимось 

невибагливим і примітивним – романтизація і 

стереотипність буденних проблем, пов’язаних з домашнім 

побутом, родиною та роботою. 

Однак для наукового вивчення ситуаційна комедія є 

об’єктом унікальним, оскільки тематика ситкомів, яка 

обертається навколо дружніх, романтичних та професійних 

стосунків перетворює ситком на барометр сучасної 

культури.  

Як і деякі інші форми масової комунікації, ситком 

може розглядатися з різних точок зору: починаючи від 

філософських досліджень і закінчуючи культурологічними 

та навіть соціологічними. При цьому цінність ситкому з 

культурологічної і соціологічної позицій полягає в тому, 

що цей жанр дозволяє акумулювати знання про життя 

суспільства. У випадку з ситкомом це надцінно, оскільки 
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технологія зйомки дає змогу дуже оперативно реагувати на 

реальні події в житті суспільства, а сам жанр налаштовує 

до виникнення сатиричного складника.  

Мета статті полягає у виявлені нових 

можливостей аналізу ситкому як актуального формату 

розвитку комедійного жанру в контексті його теоретичного 

осмислення та практичного функціонування в сучасному 

українському телепросторі. 

Сутність самого жанру ситкому раніше у 

вітчизняній науці не була визначена: термін «ситком» 

традиційно інтерпретується як синонім терміна «комедія 

положень». Водночас «ситком» – унікальний і самобутній 

жанр, якому притаманні власні художньо-естетичні 

характеристики.  

Жанрові різновиди комедії традиційно 

визначаються через драматургічну структуру (план 

вираження), через змістовний аспект (план змісту) або 

через типологію і метод смішного (комічного), 

представленого у творі. При цьому варто зазначити, що 

елемент комедійного властивий також й іншим жанрам, але 

в таких випадках комедійне тлумачення лише накладає 

свій відбиток на властивості основного жанру, не 

змінюючи їх у бік появи нового жанру. Так, наприклад, 
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романтична комедія – це саме мелодрама зі щасливим 

кінцем, при цьому сам термін «романтична комедія» є 

ймовірніше маркетинговим ходом, оскільки комедійного 

або смішного, що типологічно належить до прийомів 

комічного в драматургії, у телевізійному фільмі може і не 

бути. З огляду на драматургічні властивості комедії 

ситком, без сумніву, є самостійним підвидом комедії, а не 

жанром з комедійними елементами. Для ситкому не існує 

протиставлення комедії положень і характерів: тут кумедні 

персонажі з гіпертрофованими рисами потрапляють у 

смішні й курйозні ситуації [1, 23]. 

У процесі аналізу місця ситкому в системі 

комедійних жанрів має сенс уводити окремий термін, 

перекладаючи дослівно з англійської мови – «ситуаційна 

комедія». Ситком має власні жанрові характеристики, 

частково подібні до інших піджанрів. Він, безсумнівно, є 

комедією, а не, наприклад, мелодрамою з комедійними 

елементами, його не можна віднести до жодного з 

існуючих жанрово-тематичних видів комедії. І це 

пояснюється, передусім, його телевізійною природою. 

Специфіка ситкому сформувалась у контексті історії цього 

жанру, що сягає своїм корінням до радіоспектаклю, і 
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виокремлюється максимальним розквітом 1960-ми роками 

– напередодні настання «Ери е-інформації та Інтернету». 

Ситком органічно поєднує ознаки жанру з 

властивостями формату, тобто враховує особливості його 

виробництва й ефірної позиції. Завдяки цьому виникає 

особлива художня естетика, що вирізняє цю телевізійну 

програму від будь-якої іншої ігрової або розважальної 

передачі. Ситком успадкував риси народної комедії, 

буфонади і пройшов через «прямий ефір», виріс в окремий 

комедійний жанр саме як телевізійний продукт зі своїми 

вимогами як до композиції і структури розповіді, так і до 

акторської гри та візуальних рішень. Поєднання цих ознак 

сприяло виникненню унікального впливу формату на жанр. 

Розуміння природи ситкому вкрай важливо у 

визначенні режисерських завдань для акторів. Акторська 

гра у ситкомі, що сходить до традиції водевілю і мюзик-

холу, імовірніше належить до манери акторського 

виконання, описаної Костянтином Станіславським як 

«вистава», а не як «переживання». Якщо в другому 

випадку образ на сцені народжується в результаті 

справжніх переживань артиста, то в першому – актор 

відтворює готовий, зовнішній малюнок ролі без 

ототожнювання себе зі своїм персонажем. Історія 
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американського ситкому демонструє відсутність 

необхідності злиття артиста зі своїм персонажем. Жанр 

ситкому має риси як комедії дель арте і комедії положень з 

їх схематичними героями, так і комедії характерів з 

гіпертрофованими рисами персонажів. Саме тому 

«вистава» виявляється найприроднішою манерою 

виконання в ситкомах. 

Незважаючи на те, що в ситуаційних комедіях 

різних країн може по-різному репрезентуватися локальний 

культурний контекст, вони достатньою мірою подібні для 

того, щоб їх можна було поєднати спільним терміном. Це 

демонструє здатність ситкому охоплювати своєрідність 

того чи іншого міжнаціонального культурного контексту. 

Проте вивчення жанру найдоцільніше розпочинати саме з 

американського телевізійного простору. Останнім часом 

воно почало відігравати роль сигнального вогню, на який 

тримає курс увесь західний світ. Могутність телеіндустрії 

США та її досить швидкий розвиток можна пояснити 

логічно. У повсякденне життя американців медіа почала 

проникати після завершення Другої світової війни. Тим 

часом, як інші країни були економічно ослаблені і з 

необхідністю зосереджувалися на відновленні, США 

зазнала невеликих військових втрат і мала незруйновану 
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війною промисловість. Це надало їм можливість 

переорієнтувати свої промислові можливості із 

забезпечення військових переваг держави на продукування 

та розвиток сфери дозвілля. Якісний виток у розвитку 

американського телебачення збігся з початком епохи 

процвітання й миру.  

Перші телесеріали як спортивні й ігрові шоу 

копіювались із радіоефіру. На ранніх етапах усе, 

починаючи від мильних опер і закінчуючи успішнішими 

етнічними комедійними серіалами на зразок «Я кохаю 

Люсі», було екранізацією радіо-шоу. І саме комедія 

ситуацій стала одним із найперших форматів, що вдало 

адаптувалися до нового медійного простору. 

В історії жанру ситкому революційним став 

згадуваний уже серіал «Я кохаю Люсі», у створенні якого 

застосовано інноваційний на той час, багатокамерний 

метод зйомки. Кожну сцену в шоу знімали трьома 

камерами одночасно, унаслідок чого режисер мав 

можливість відбирати найвигідніші кадри. Багатьом 

авторам телешоу сподобалася сімейна концепція і надалі 

вона стала панівною. А формат телевізійних шоу зумовив 

провідні характеристики ситкому на цілі десятиліття 

вперед [2, 279].  
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Уведення до наукового обігу нового терміна досить 

часто супроводжується проблемою у встановленні 

найчіткішого визначення. Винятком не став і жанр 

ситкому. На телебаченні існують певні закони, норми та 

правила, на основі яких те чи інше шоу зараховують до 

певної категорії. До характерних особливостей, властивих 

для традиційного ситкому, належать: постійний склад 

головних персонажів, театральна умовність, закадровий 

сміх, специфічність у розгортанні сюжету (події в кожній 

серії зазначаються логічною завершеністю і, як звичайно, у 

наступних серіях вже не згадуються), тривалість кожної 

серії не більше 30 хвилин з урахуванням перерви на 

рекламу. Перелічені особливості вибудовують основу 

жанру ситкому, мета якого – у кожному аспекті тексту 

викликати сміх, починаючи з риторики тексту і закінчуючи 

зв’язком з глядацькою аудиторією та сюжетною лінією.  

На думку Б. Міллз, жанр ситкому останнім часом 

певним чином змінює свою естетику, усе частіше 

відмовляючись від своїх традиційних прийомів, що 

миттєво сповіщають глядача про комічну спрямованість 

пропонованого телевізійного продукту. Новий ситком 

засвідчив, що здатен досягати комічних цілей без 

використання тих найпростіших прийомів, які найчіткіше 
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визначають жанр ситкому і традиційного відіграють 

велику роль у створенні успішного серіалу. Це є 

свідченням того, що ці характеристики – зовсім 

необов’язкові та штучні, а тому від них можна буде зовсім 

відмовитись у майбутньому. Певною перешкодою у 

визначенні ситкому як телевізійного жанру, окрім іншого, є 

його гібридна структура. Характеристики, традиційні для 

ситкомів, легко відшукуються в інших медійних формах, 

що позбавляє їх винятковості та унікальності. У зв’язку з 

цим жанрові гібриди нерідко викликають проблеми в їх 

визначенні, оскільки в такий спосіб відбувається 

розмивання відмінностей між культурними формами, 

ігнорується категоризація, що дозволяє з’ясувати наявну 

культурну ієрархію, пропонуючи умисне нехтування тим, 

що вважається загальноприйнятим і традиційним у 

культурі. Проте всі ситкоми мають найголовнішу спільну 

мету – бути смішними, викликати сміх у глядачів. Ситком 

може також передбачати, наприклад, інформування 

аудиторії чи привертання уваги до сучасних суспільних 

тем, але провідне завдання завжди полягає в комічному 

намірі. На основі аналізу телевізійних текстів, глядацької 

аудиторії та роботи телеіндустрії загалом Б. Міллз 

доходить висновку, що ключовий складник ситкому – це 
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наявність «комічного імпульсу» [8, 7]. Саме «комічний 

імпульс» формує вирішальну мотивацію для створення, 

сприйняття та розвитку ситкому як жанру, оскільки ситком 

вирізняється в контексті асоціацій з комічним, гумор 

завжди має найсуттєвіше значення. Завдяки терміну 

«імпульс» досить влучно передається специфіка 

телесеріалів означеної категорії, передбачаючи наявність 

певної рушійної сили, яка спрямовує ситком як медійний 

продукт і як жанр. Комічна спрямованість – важлива й 

очевидна жанрова риса, а тому інші характеристики 

ситкому, які зазвичай наявні у визначенні, – тривалість до 

30 хвилин, родинна спрямованість, типовість характерів 

головних персонажів, набір умовностей у стилі зйомки для 

яскравішого прояву комічного імпульсу. Секрет 

популярності та власне й сама сутність ситуативних 

комедій полягає в гумористичній насиченості сюжетів. 

Жодний використаний жарт у ситкомі – не випадковий, а 

вирізняється своєю чіткою закономірністю та правилами 

побудови. Діалоги в ситкомах незмінно містить такі три 

складники [1, 29]: 

- вступна частина, що готує глядачів до сприйняття 

жанру; 
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- кульмінація жарту під час смішної частини 

діалогу; 

- складник, що безпосередньо не стосується жарту, 

проте необхідна для кращого розуміння причинно-

наслідкових зв’язків у подіях.  

У ситкомах можна виокремити жарти значні й 

незначні. При цьому значні жарти розташовуються 

зазвичай у важливих з точки зору моментах структури, 

зокрема, у кінці тізера, перед рекламною перервою. Вони 

слугують тими «гачками», що утримують увагу аудиторії 

та мотивують її повернутися після пауз на рекламу. У 

середньому в ситкомі кожні 10 секунд ефірного часу 

демонструється один жарт. Завдяки правильності їх 

розміщення утворюється сумарний ефект, яким 

посилюється отримане враження від менш вдалих жартів за 

рахунок смішніших. Подібної насиченості комедійними 

моментами більше немає ні в одному іншому телевізійному 

жанрі. Ще одна відмінна риса використання гумору в 

ситкомах є легкі для розуміння та короткі жарти. Це може 

бути кумедний вираз обличчя, дотепний коментар, падіння 

тощо. Головне, щоб глядачі могли швидко його зчитати та 

сміятись. У сенсі сприйняття найпростіші – це візуальні 

жарти, вони завжди переважають у ситкомах над 
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вербальними. Смішний вираз обличчя зрозумілий для всіх, 

позаяк безглуздий коментар не завжди може бути 

зрозумілим глядачеві через його інтелектуальні або 

культурні особливості. Збільшення кількості саме 

візуальних жартів підвищує ймовірність успішності 

ситкому. Через це не бажано використовувати іронічні 

жарти, або підтексти, що передбачають наявність у глядача 

певного інтелектуального рівня для їх розуміння. Чим 

складніший підтекст жартів у ситкомі, тим меншою 

кількістю глядачів він може бути зчитаний, що зазвичай 

негативно позначається на рейтингах телешоу.  

Варто також акцентувати увагу на специфіці 

творення гумору в ситкомі. Герої ситуативних комедій 

ніколи не жартують умисно, сміх завжди зумовлюється 

комічністю ситуації, у якій вони опинилися. Для того, щоб 

жарти в ситкомах виглядали органічно, сценаристи 

виходять з персонажів, а не вигадують їх спеціально. Цей 

підхід вимагає детального опрацювання характерологічних 

особливостей персонажів, що надає можливість у 

майбутньому, поміщаючи їх у різні ситуації, отримувати 

смішні моменти. Досягнення подібного ефекту можливе за 

умови ретельного опрацювання найдрібніших деталей 

характерів героїв вибудовує їхнє амплуа. Це сприяє тому, 
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що гумор виглядатиме природно, за рахунок чого краще 

сприйматиметься глядацькою аудиторією. Гумор у 

ситкомах у цілому засновується на парадоксах, 

несподіванках і сюрпризах – прийомах, здатних обманути 

очікування глядачів. 

Відтоді, як телебачення набуло форми масової 

розваги, ситуаційним комедіям неодноразово пророкували 

занепад. Проте щоразу комедійні серіали віднаходили все 

нові й нові способи життєздатності. Саме ситкоми 

впродовж десятиліть насаджують телевізійний ландшафт, 

розважаючи в усьому світі мільйони людей. Це засвідчує 

багатогранність та різноманітність жанру, над творенням 

якого віддано працює потужна індустріальна мережа, 

орієнтуючись на запити, смаки й почуття сучасної 

глядацької аудиторії [6, 141].  

У сучасному українському телепросторі вітчизняних 

ситкомів, заснованих на оригінальних сценаріях, поступово 

стає все більше і тому виникає поле для досліджень цього 

важливого, на наш погляд, виду екранного мистецтва. 

Наприклад, український ситком «Готель Галіція» (2017–

2018 рр., ТЕТ), виробниками якого стали студія «Квартал-

95» і «Драйв Продакшн», поєднав у собі комедійний і 

містичний жанри. Глядачі мали можливість спостерігати не 
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лише за комічними буднями життя готелю, але й здійснити 

містичний екскурс до історії Львова. У комедійному жанрі 

зображені стосунки абсолютно різних людей, зародження 

дружби та неочікуваного кохання. Комізм сюжету 

створюється завдяки контрастності образу головного героя 

та його асиміляції в україномовне середовище. Ситком 

«Готель Галіція» з моменту свого старту посів лідируючі 

позиції в щоденних ТОПах серед телепрограм каналу 

«ТЕТ» [4]. 

Великий успіх на українському телебаченні має 

ситком «Будиночок на щастя» (2018), спільного 

виробництва телеканалу «Новий канал» та IQ Production. В 

основі сюжету ситкому – смішна і добра історія про 

молоде столичне подружжя, яке наважилося змінити 

задушливі вулиці на простір маленького села, і старше, 

досвідчене і досить колоритне подружжя, яке мешкає по 

сусідству. Четвірка персонажів ситкому потрапляє в безліч 

смішних пригод і ситуацій. Емоційний діалог села і міста 

породжує багато курйозних непорозумінь і смішних подій 

[5]. 

Ситком з елементами скетч-шоу «Коли ми вдома», 

знятий студіями «Vavёrka Production» і «Starlight Films» на 

замовлення телеканалу СТБ, став однією з 
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найулюбленіших серед аудиторії глядачів народних 

комедій ситуацій [3]. Весела історія, створена у форматі 

скетч-шоу, про еволюцію взаємин у п’яти українських 

сім’ях різного віку і ступеня в розвитку подружніх 

стосунків, уперше побачила ефір каналу «СТБ» 2014 року. 

З часом цей телепроект перетворився на повноцінний 

ситком, який здобув професійну премію «Телетріумф». Усі 

події комедійного серіалу розгортаються тільки в 

помешканнях, де живуть герої ситкому, і будуються на 

коротких веселих і життєрадісних історіях із їх сімейного 

життя, де спочатку в героїв будуть, здавалося б, нерозв'язні 

проблеми, але вони з успіхом зможуть усе подолати. 

Висновки. Нині на українському телебаченні 

ситкоми набувають «власного обличчя», специфічних 

особливостей на рівні побудови сюжету, упізнаваних 

українськими телеглядачами образів героїв, типових для 

українського соціуму комічних ситуацій, дотепних жартів, 

атмосферності українського родинного життя й побуту. 

Водночас варто розуміти, що ситком як продукт масової 

культури не бере на себе жодних сенсотвірних, виховних 

та соціальних завдань. Зараз ситком, будучи органічною 

частиною індустрії розваг, на наш погляд, перебуває на 

висхідній стадії свого розвитку. Без якихось стратегічних 
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намірів він має на меті завоювати увагу телеглядача, 

прикути його погляд до телеекрана безперервно розважати, 

пропагувати та інформувати без будь-якого наміру 

реального осмислення. Однак уже зараз наш ще «дитячий 

ситком» усе більше сприяє встановленню загальної смаку, 

почуття й мови. Ризикнемо передбачити, що у подальшому 

кращі зразки нових ситкомів зможуть із комічного боку 

забезпечувати національне культурне та історичне 

самоствердження, підтримувати ліквідацію застарілих 

історичних, культурних та інших «білих плям» і міфів, які 

ми й Вітчизна успадкували від століть недружнього (а то й 

ворожого) впливу.  
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У статті аналізується роль історичного кіно в 

житті людини і суспільства в цілому, його вплив на 

виховання підростаючого покоління. Досліджуються 

способи виконання завдань, що ставилися раніше, у 

молодому кінематографі і ставляться нині перед 

режисерами в процесі створення історичних кінострічок.  

Ключові слова: історія, історичний кіножанр, 

історичне кіно, кінорежисер, сучасний історичний фільм, 

спецефекти в кіно.  

 

Історичне кіно має унікальну властивість повертати 

до життя далеке минуле, і в цьому його пізнавальна, 

емоційна і духовна цінність. Вивчення історичного 

процесу і реконструкція подій минулого ведеться завдяки 

дослідженню історичних джерел.  

Зняти якісний історичний фільм значно складніше, 

ніж касовий бойовик. Для цього потрібен високий рівень і 

режисерської майстерності, і тих, хто відповідає за 

розробку сценарію, підготовку декорацій, створення 

костюмів. Для якісного і професійного дослідження 

сценаристам, режисерам, художникам, операторам 

необхідно зібрати інформацію про предмет дослідження з 

максимально можливої кількості історичних джерел. Перед 
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творчим колективом стоять складні завдання організації 

художнього простору і створення достовірної атмосфери 

тієї епохи, у межах якої відбувались історичні події. 

Підвищені вимоги пред'являються і до акторів, які грають 

відомих персонажів. Одними з найвирішальніших 

критеріїв в оцінці успішності і якості історичного фільму є 

достовірність зображення подій, виразність характерів 

історичних персонажів і здатність створити атмосферу, яка 

правдиво відображає епоху.  

Кращі історичні картини чудово поєднують у собі 

всі необхідні елементи: вдалий сценарій зі стрімкою дією 

значущої події минулих часів, романтичну інтригу, високі 

моральні ідеї, оригінальну режисерську інтерпретацію 

історичних подій і діячів, чудовий музичний супровід і гру 

талановитих акторів. Проте всі ці причини ще не 

гарантують глядацького інтересу до історії народу: дуже 

важливий виразно-образотворчий ряд відображеної в 

фільмах епохи, побутового укладу і народного характеру. 

Важлива виразність акторської гри і точність передачі 

типових характерів героїв тієї історичної епохи, у яку 

зануриться глядач. 

Крім просвітницької мети, видатні режисери, 

наближаючи сюжети далекої історії, актуалізували зміст, 
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що є  важливішим і складнішим завданням. У подіях 

минулого вони знаходили аналоги сучасних подій. 

Режисери створювали біографічні фільми, герої яких жили 

в період античності або середньовіччя, даючи можливість 

мислячому глядачеві побачити в них сучасних політичних 

діячів. 

Про користь вивчення історії говорити не 

доводиться – це загальновідома істина. Виникає з цього 

приводу природне запитання: якою мірою історичні фільми 

сприяють пізнанню історії? Відповісти однозначно важко. 

Усе залежить від цілей, які ставить перед собою режисер. 

Якщо для нього правда часу – одне з найважливіших умов 

історичного кінематографа, то на екрани виходять такі 

картини, як «Звільнення» Юрія Озерова, «Військово-

польовий роман» Петра Тодоровського, «Тихий Дон» 

Сергія Герасимова, «Генріх VIII» і «Річард III» 

англійського режисера та актора Лоуренса Олів'є та ін.  

Надаючи величезного впливу на розвиток світового 

кінематографа, Голівуд зробив значний внесок і в 

інтерпретацію історичних тем.  Для американських 

«фільмів-гігантів» 60-х років характерна масштабність, 

задіяність у зйомках величезних людських мас, ефектність 

і яскравість подачі матеріалу, часто на шкоду «історичній 
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правді». На екрани виходять фільми, головне завдання 

яких – вразити і приголомшити глядача. Для них 

характерна приблизність трактування історії – це «Ель Сід» 

і «Падіння Римської імперії» американського режисера 

Ентоні Манна і багато інших. 

30-ми роками ХХ ст. особливої важливості набула 

проблема героя. «У західному кінематографі проявився 

двоякий підхід у трактуванні героя: чи нестримна 

ідеалізація його, як виняткової і могутньої особистості, 

піднесений над людськими інтересами («Наполеон», 1927 

р., режисер                     А. Ганс) або, найчастіше, зведення 

його діяльності до суто приватної сфери («Приватне життя 

Генріха VIII», 1933 р., режисер А. Корда)» [9].  

Для режисера вибір позитивного героя завжди 

пов'язаний з труднощами. Якщо справа стосується особи 

історичного, «позитивність» героя – поняття відносне. У 

цьому випадку складно обійтися без деякої ідеалізації. 

Набагато простіше показати особистість негативну. Якщо 

придивитися до історії – вибір величезний. Не 

бракуватиме, навіть якщо обмежити вибір лиходіїв тільки 

королями. Принцип Макіавеллі – мета виправдовує засоби 

– є визначальним для більшості монархів, але масштаби 
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творіння зла часто такі, що його неможливо виправдати 

жодною політичною доцільністю. 

Образ героя в історичному кіно несе величезне 

смислове навантаження і високий «коефіцієнт» моральної 

оцінки. Режисери радянського кіно при створенні 

історичних фільмів намагалися знайти яскраву рису 

характеру у свого героя, підкреслити її, зробити 

центральною. Іван Грозний був носієм ідеї про велико 

царство російське, Суворов – видатний полководець, 

Олександр Невський – герой різного роду билин і сказань. 

Кожен історичний фільм робить у художню культуру 

країни великий внесок, формує історичну картину 

держави. 

Більшість таких фільмів покликана формувати 

патріотичні почуття і виховувати на історичних фактах 

молоде покоління. Як документальний, так і історичний 

кінематограф, крім передачі історично реального 

минулого, є ще й засобом пропаганди історії, її 

актуалізації. Формується шанобливе ставлення до власних 

традицій і звичаїв. Однак при створенні ігрового фільму на 

історичну тему більше використовується зображально-

виражальних засобів, за допомогою яких створюється 

просторова композиція кінооповіді. Також передаються 
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культурні атрибути часу демонстрованого сюжету, під час 

якого розкриваються основні риси народного характеру. 

Народні сцени, що виникають на екрані, сприяють 

глядацькому розумінню і співпереживанню. 

У фільмах великих режисерів ніколи не було 

«масовок» або ефектно-видовищного зображення 

«натовпу». Кожна народна сцена була побудована на 

принципах «мистецтва переживання» і художньої правди. 

Унаслідок у фільмах історичного жанру не тільки 

«моделювалося» далеке минуле, а й ставилися серйозні 

питання і про народну самосвідомість, і про роль 

особистості в житті країни, і про природу патріотичного 

почуття. 

Отже, можна стверджувати, що історичний 

кінематограф є одним з видів духовно-морального ресурсу 

країни, і тому повинен інтенсивніше використовуватися 

для виховання молодого покоління на основі принципів 

культурної спадкоємності, патріотизму і гуманізму. 

У творах режисерів О.П. Довженка, В.І. Пудовкіна, 

С.М. Ейзенштейна, на матеріалі щодо недавнього минулого 

були образно виражені закономірності зміни і 

перетворення світу, осмислена роль людини і народу в 

історії. Досвід радянського кіно мав надзвичайно важливе 
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значення в боротьбі ідейно-художніх тенденцій, що 

визначали подальший розвиток історичного фільму. 

Для таких західних історичних фільмів першої 

половини ХХ століття, як оперета «Конгрес танцює» 1931 

р., (режисер Е. Чарелл, Німеччина) або мелодрама 

«Королева Христина» 1934 р., (режисер Р. Мамулян, США) 

характерне пристосування історичного матеріалу до 

звичних потреб глядачів. Ілля Ільф і Євген Петров, 

побувавши в Голівуді 1935 року, писали у своєму 

подорожньому нарисі «Одноповерхова Америка»: 

«Розмови з Майлстоун, Мамуляном та іншими режисерами 

з першого десятка переконали нас у тому, що ці чудові 

майстри знемагають від дріб'язкових п'єс, які їм доводиться 

ставити. Як усі великі люди в мистецтві, вони прагнуть 

ставити значні речі. Але голівудська система не дозволяє 

їм цього» [7]. 

В історичному фільмі 30-х рр. набула особливої 

важливості проблема героя. У західному кіно чітко 

проявився двоякий підхід до трактування героя 

історичного фільму: його або ідеалізують як виняткову і 

могутню особистість, підносячи над людськими інтересами 

(«Наполеон», 1927 р., режисер А. Ганс, Франція), або 

зводять його діяльність до суто приватної сфері 
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(«Приватне життя Генріха VIII», 1933 р., режисер А. 

Корда, Великобританія). Історичний сенс, отже, або 

містифікується, або вихолощується. 

Принципово важливе значення мало розв'язання 

проблеми героя, здійснене в радянському історичному 

фільмі з другої половини 30-х рр.: «Богдан Хмельницький» 

(1941 р., режисер І.А. Савченко), «Олександр Невський» 

(1938 р., режисер С.М. Ейзенштейн), «Суворов» (1941 р., 

режисери В.І. Пудовкін, М.І. Доллер). Державні та 

військові діячі минулого були тут представлені у своїх 

суспільно значущих звершеннях, роблячи внесок в історію 

країни. У цих фільмах осмислювалися стосунки між героєм 

і народом. Саме це служило критерієм відбору фактів, 

покладених в основу фабули. І хоча головні герої все ж 

дещо ідеалізовані, це було обумовлено загальним 

патріотичним пафосом, що об'єднував ці твори. 

Надалі принципи радянського історичного фільму 

були по-новому розвинені в низці картин. Поглиблений 

підхід до матеріалу минулого проявився в різних видах і 

жанрах радянського кіно: в екранізації класичних творів 

літератури у фільмі «Війна і мир» (1966–1967 рр., режисер 

С.Ф. Бондарчук) проявляється пошук єдності історичних і 
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психологічних характеристик, що надзвичайно важливо 

для розвитку історичного фільму. 

Інтерес, що виник в 60-і рр. в усьому світовому 

кіномистецтві, до історичного фільму, уже визначався 

прагненням глибше осмислювати передумови і витоки 

сучасних проблем соціального розвитку. Передові 

кінематографісти проявляють особливу увагу до історії XX 

ст. В італійському кіно з'явилися фільми, що відтворюють і 

аналізують різні етапи фашизму і боротьби з ним. У США 

серед видовищних «бойовиків» на тему Другої світової 

війни виділився фільм «Найдовший день» (1962 р., 

режисери Е. Мартон, К. Аннакін, Б. Віккі), нагороджений 

двома преміями «Оскар» «за кращу чорно-білу 

операторську роботу» (Жан Бургуан, Вальтер Воттіц) і 

«кращі спецефекти» (Роберт Макдональд, Жак Момона), 

тенденційно показує події 6 червня 1944 року, коли 

американський десант висадився в Нормандії. 

У відновленні історичної правди на екрані важливу 

роль зіграв радянський фільм «Визволення» (1970–1972 

рр., режисер Ю.Н. Озеров), у якому розкрито дійсний хід 

подій вирішального періоду війни. 

У розвитку історичного фільму у світовому кіно              

70-х – початку 80-х рр. наявні різні тенденції: від спроб 
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препарування фактів історії з метою прямої 

антикомуністичної пропаганди («Микола і Олександра»,         

1971 р., режисер Ф. Шефнер, США) до новаторських 

дослідів історико-політичного осмислення недавнього 

минулого («Двадцяте століття», 1976 р., режисер                             

Б. Бертолуччі, Італія).  

На розвиток форми сучасного історичного фільму 

мають неабиякий вплив можливості телебачення. Один із 

прикладів новаторського освоєння цих можливостей – 

багатосерійні історичні реконструкції, здійснені                             

Р. Росселліні в 60–70-х рр. («Взяття влади Людовиком 

XIV», «Епоха Медічі») та ін. 

Поетика історичного фільму здебільшого 

визначається розв'язанням специфічних ідейно-художніх 

проблем. Така жанрова проблема: вибір і конкретне 

втілення того чи іншого жанру екранної драматургії – 

може стати відповідною до завдань історичного 

осмислення матеріалу, але може і вступити з нею в 

суперечність. Наприклад, відомо безліч випадків 

«мелодраматізаціі історії», тобто, перетворення її в суто 

зовнішнє середовище інтимно-особистих конфліктів. 

Така проблема художнього вимислу, місце і функції 

якого повинні відповідати завданню відтворення духу 
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подій, вираження їх історичного сенсу. І така проблема 

образотворчого стилю, у розробці якого повинні бути 

узгоджені прагнення до достовірно точної передачі образу 

й атмосфери минулого, і вимога виразного і природного 

впливу екранного видовища на сприйняття сучасного 

глядача. Усі ці проблеми знаходять конкретне творче 

розв'язання в кожному даному випадку практики 

історичного фільму. 

Увагу сучасного кіноглядача вже дуже складно 

утримати надовго, якщо кінострічка не захоплюватиме 

незвичайними діями. Нині кінематограф усе більше 

вдається до застосування у своїй діяльності спецефектів з 

приходом новітніх цифрових технологій. Це робить 

картини барвистішими, яскравішими і такими, що 

запам'ятовуються. Спецефекти дозволяють передати 

глядачеві захоплююче, незвичне явище, яке раніше могло 

тільки існувати в уяві режисера. Створені нині за 

допомогою комп'ютерних технологій різні спецефекти 

використовуються в кінематографі не тільки як трюки, але 

і як смислові й мовні елементи режисури фільму. 

З удосконаленням технологій трюку природа 

комп'ютерних спецефектів набуває значущості естетики 

кіно. На їх основі створюється особлива стилістика 
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кінозображення. У XXI столітті самостійну роль у 

кінофільмах починають відігравати елементи віртуальної 

реальності. Кіномова пройшла еволюційний шлях від 

показу незвичайного, містичного світу людських страхів і 

переживань до філософського осмислення проблеми 

взаємодії людини і віртуальної реальності, від ефектних 

видовищних трюків комбінованих зйомок до естетичного, 

художнього включення віртуальної реальності в образну 

систему кінематографа. 

Комп'ютерні спецефекти можуть з успіхом 

використовуватись і в історичному кіно з елементами 

фентезі. Приклад тому – український пригодницький 

фільм-фентезі режисера Юрія Ковальова, який вийшов на 

екрани 2017 року. У центрі сюжету – сучасний школяр, 

який через портал часу потрапляє в минуле – на тисячу 

років тому за часів билинних богатирів. Як повідомляє 

художник костюмів Антоніна Белінська: творчою групою 

картини була проведена колосальна робота щодо вивчення 

історичних джерел, було багато консультацій, як з 

істориками, так і з реконструкторами. 

Найвидатніший режисер сучасності Френсіс Форд 

Коппола впевнений, що кіно за наступні сто років свого 

розвитку зміниться до невпізнання. Зміни в цьому 
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мистецтві переду торкнуться форми подачі матеріалу. 

Зовсім інакше будуть вибудовуватися сюжети, з'являться 

ще досконаліші технології [8].  
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головні авторські прийоми витворення художньої 
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Актуальність теми дослідження. Проблема 

кінотексту завжди привертала увагу як літературознавців, 

так і кінознавців; різні аспекти цього питання висвітлені в 

дослідженнях Л. Волкової, Є. Габриловича, В. Дьоміна,                  

С. Лазарука, І. Маневича, Л. Савенкової, Л. Фрадкіна,                     

М. Ямпольського та ін. На Заході в середині 60-х років ХХ 

століття активно розвивався семіотичний підхід до 

кіномистецтва, який наприкінці ХХ століття посів провідне 

місце в кіноестетиці. Його перевага полягає в тому, що він 

дозволяє здійснювати порівняльний аналіз кіномови і мови 

літератури.  

У 10–30-х роках ХХ ст., тобто тоді, коли панувало 

німе кіно, активно обговорювалася проблема мови кіно                  

С. Ейзенштейном, Б. Ейхенбаумом, Ю.Тиняновим,                              

В. Шкловським. Особлива увага до цієї проблеми була 

прикута з появою звукового кіно (Б. Балаш, В. Пудовкін,                  

Р. Якобсон). 60–70-ми роками дослідники – У. Еко,                         

Ю. Лотман, К. Метц – активно обговорювали питання, що 

стосувалися нового напрямку кінознавства: семіотики кіно. 
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Вони аналізували проблему сутності мови, типи знаків, 

зіставляли ці знаки з вербальними.  

Загалом сценарій вважається первісним 

кінотекстом. Проте аналіз цього феномену дозволяє 

припустити необхідність глибшого й детальнішого 

дослідження. На екрані ми бачимо вихідний продукт, який 

став результатом колаборації режисера та сценариста. 

Водночас, далеко не завжди фільм є абсолютним 

відтворенням сценарного тексту, оскільки коригування 

останнього подеколи відбувається в процесі зйомок. Отож, 

актуальність дослідження визначається необхідністю 

простежити специфіку сценарної організації фільму 

КвентінаТарантіно «Кримінальне чтиво», що дає 

можливість розширити обрії осмислення авторського 

доробку. 

Огляд літератури. Теоретичне підґрунтяроботи 

становлять праці з проблеми інтермедіальності (Ю. Борев, 

У. Вайсштайн, Є.Габрилович, У. Гуральник, Б. Ейхенбаум,             

С. Ейзенштейн, І. Маневич, Ю.Мюллер, Д. Наливайко, 

В.Просалова, О. Тимашков, Ю. Тинянов, Н.Тішуніна,                     

Л. Фрадкін, М. Ямпольський), особливостей перекодування 

літературних творів засобами кіно (Л. Брюховецька,                      
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Д. Вертов, Д. Гріффіт, Ж. Дельоз, Д. Дюришин,                                 

С. Ейзенштейн, У.Еко, К. Метц, О. Мусієнко та ін.).  

Мета дослідження: аналіз та інтерпретація 

особливостей сценарної організації фільму 

КвентінаТарантіно «Кримінальне чтиво». 

Поставлена мета передбачає виконання таких 

завдань дослідження: 

- розглянути поняття сценарію в теорії 

кіномистецтва; 

- визначити провідні властивості й закономірності 

побудови сценарного тексту; 

- проаналізувати сценарну будову кінотексту фільму 

КвентінаТарантіно «Кримінальне чтиво». 

Виклад основного змісту дослідження. Кіносценарій 

є одним із прецедентних дискурсів для кінодискурсу, 

одним із тих елементів, що конституюють його 

вертикальний контекст. За визначенням Г.Г. Слишкіна та 

М.А. Єфремової, «...авторський літературний сценарій – це 

твір художньої літератури, що має специфічні ознаки, 

пов’язані зі втіленням словесного тексту у звуко-зоровому 

вигляді на екрані» [3, 29]. Сценаріїв може бути декілька, 

так, наприклад, А. Вассіліу вказує на наявність таких форм 

сценарію: перший, другий, третій, попередній, 
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режисерський і т. ін. [8, 5]. Сценарій є основою фільму, але 

відхилення від сценарію – аж ніяк не рідкість. 

Диференційні риси кіносценарію інспіровані його 

призначенням – це літературний твір для кінематографа, 

що зумовлює сценариста враховувати різні технічні вимоги 

та художні можливості кінопостановки, такі, як драматизм 

і подієву насиченість сюжету, оскільки, якщо стрічка буде 

нудною і в ній нічого не відбуватиметься, то не буде 

напруги, вона не користуватиметься попитом у глядачів. 

Також автори сценаріїв кінематографа повинні 

враховувати такі чинники, як засоби та способи 

формування виразності. Так, поведінка персонажів, їх 

вбрання, предмети інтер’єру – усе це має бути 

максимально виразним. Слід також звернути увагу й на 

обсяг сценарію, який у стандартному вимірі не має 

перевищувати 90–100 сторінок [6].  

Нині існують декілька різновидів кіносценаріїв: 

сценарна заявка –лаконічний опис сюжету, здійснений не 

більш ніж на п’яти сторінках; лібрето, або розширена 

заявка; літературний сценарій, у якому докладно 

описується сюжет майбутнього фільму; чернетковий 

сценарій, у якому представлено розбивку на сцени й 

технічні ремарки, витворено діалоги; робочий сценарій – 
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кінцева версія, за якою знімається фільм; покадровий 

сценарій, у якому дія фільму розбивається на окремі 

мальовані кадри [3]. 

Крім названих видів кіносценарію, що їх виділяють 

професійні сценаристи, можна назвати ще один – 

опублікований сценарій. При цьому як окреме видання 

може виступати як сценарій фільму, що був знятий, так і 

той, за яким зйомка не запланована. До структури 

опублікованого сценарію можуть входити літературний 

сценарій, характеристика персонажів, світлини з місця 

зйомки та кадри з фільму, інтерв’ю з членами знімальної 

групи, вставки з описом історичних фактів тощо. 

МігелМота, досліджуючи опубліковані сценарії на 

прикладі книжки «Derek Jarman’s Caravaggio», зазначає, що 

для тексту кіносценарію не притаманна візуальна 

завершеність, наявний лише натяк на неї, і включення до 

книжки додаткових елементів допомагає створити 

«візуальний текст», який існує окремо від фільму, однак 

водночас і доповнює його [7]. 

Своєрідність тексту кіносценарію зумовлена його 

орієнтованістю на переклад засобами іншої семіотичної 

системи. Ця орієнтованість дозволяє схарактеризувати його 

як текст із переважно денотативною основою, з 
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домінуванням подієвої інформації та монтажним 

принципом композиції [1]. Сучасний сценарій, зберігаючи 

свою відмінність від інших типів художнього тексту, 

запозичив образність і палітру засобів художньої 

виразності в літератури, а також величезну значущість 

діалогу як головний складник театральної п’єси. 

Невипадково, що серед інших назв в англійській мові 

використовується термін screenplay (п’єса для екрана). 

Фільм «Кримінальне чтиво» встиг стати по-

справжньому класичним витвором кіномистецтва. Власне, 

зазначена стрічка давно перестала бути лише фільмом як 

таким, поставши об’єктом популярної масової культури, 

що здатний її самостійно творити й формувати.  

Квентін Тарантіно є не лише автором сценарію, але 

й режисером «Кримінального чтива», відтак можна 

говорити про особливий кут зору майстра, що будував 

основу свого твору, орієнтуючись на можливості втілення 

всього запланованого на екрані. Тому в суто літературній 

манері сценарій відкривається епіграфом, у якому 

пояснюється семантика слова pulp, ужитого в заголовку. 

Тарантіно наводить два значення цієї лексеми: PULP 

(іменник) 1. М’яка, волога, безформна маса або речовина. 

2. Журнал або книга примітивного та вульгарного змісту, 
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що зазвичай надруковані на грубому, дешевому папері [5]. 

При цьому сценарист не забуває дати посилання на 

словник «Американська спадщина», з якого й узяті 

наведені визначення.  

Таке «вторгнення» автора до тексту з метою 

розкриття перед реципієнтом власної «творчої лабораторії» 

бере свій початок у формалістичній естетиці, представники 

якої любили долати відстань між собою та читачем, при 

цьому не роблячи ці забігання наперед скільки-небудь 

зрозумілими для аудиторії. До аналогічного прийому 

вдається у сценарії до «Кримінального чтива» й Тарантіно, 

пропонуючи читачеві після смерті Вінсента Веги у будинку 

Бутча Куліджа знову побачити його філософські суперечки 

про природу дива із Джулзом Вінфілдом. Зазначений 

спосіб створює алюзію на вічне протистояння віри та 

прагматизму, причому прагматизм Вінсента, як бачимо із 

сюжету, карається майже наступного дня після його 

розмови з колегою-гангстером, доля якого після ухвалення 

рішення про відхід від нечесних справ залишається 

відкритою. 

Смислова модель сценарію є неочевидною, 

розмитою, оскільки складається з ліній кількох персонажів. 

Вона є не настільки оформлене, проте достатньо прозоре 
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на тлі мейнстримного кінематографа висловлювання про 

можливість спокути, яку, на жаль, обирають не всі. 

Зазначена структура вибудувана із сюжетів, які 

об’єднують трьох персонажів, які проходять крізь увесь 

фільм (Бутч, Вінсент і Джулз), за допомогою ще двох, які 

складають «обрамлення» фільму (Гарбузик і Солодкий 

Зайчик). Бутч опустився до угод із совістю та 

кримінальними босами, до участі в підставних боях. Його 

це гнітить і підштовхує до ще безогляднішого вчинку: у 

бою він не просто перемагає свого суперника, 

сподіваючись зірвати куш і почати нове життя, але й 

убиває його. Проте, потрапивши разом із Марселасом у 

полон до ще більшого зла в образі прихильників БДСМ, 

Бутч здійснює шляхетний вчинок заради свого ворога, 

відтак, отримує шанс розпочати все з чистого аркуша. 

Джулз є гангстером, що схильний до рефлексії. Його 

зустріч із дивом інтерпретована ним як знак від вищих сил. 

Джулз вирішує залишити злочинний світ, а перед цим дає 

урок двом грабіжникам ресторанів, налякавши їх до смерті 

та відбивши будь-яке бажання цим займатися надалі. 

Вінсент є зовсім іншою людиною. Він завжди 

ходить по межі (ледь не спричинився до смерті дружини 

Марселаса, вбив ні в чому не винного Марвіна, образив 



288 
 

Бутча) та ігнорує вище покликання, вважаючи його 

звичайною випадковістю: 

«ДЖУЛЗ. Я сиджу й думаю. 

ВІНСЕНТ (з повним ротом). Про що? 

ДЖУЛЗ. Про диво, свідками якого ми були. 

ВІНСЕНТ. Це ти був свідком дива. Я був свідком 

дивної події» [5]. 

Вінсент не сприймає вибору Джулза, вважаючи його 

дурнем. Джулз стверджує, що прагне бути самим собою, 

однак сама ця логіка постає для Веги незрозумілою: 

«ДЖУЛЗ. Я просто буду Джулзом, Вінсенте – ні 

більше ні менше. 

ВІНСЕНТ. Ні, Джулзе, ти станеш, як ті недоумки, 

які стоять на вулиці та просять монети. Вони вештаються 

повсюди, як погані зомбі, сплять у сміттєвих баках, їдять 

те, що я викидаю <...> Без роботи, без постійного житла, 

без громадянських прав, ось ким ти станеш –волоцюгою» 

[5] 

Оскільки Вінсент залишився працювати на Воллеса, 

а Джулз пішов, підстрахувати Вегу в квартирі Бутча немає 

кому, тому його кінець, враховуючи конфлікт із Куліджем, 

є достатньо передбачуваним. Небажання змінюватися 

призводить Вінсента до загибелі.  
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Як уже зазначалося, сценарний текст є основою для 

кінотексту в цілому, проте відхилення від нього є досить 

частим явищем. Так, наприклад, відома сцена із 

випадковим убивством Вінсентом Марвіна у сценарному 

варіанті ледь не вдвічі більша за обсягом, ніж у кіноверсії. 

У кінострічці Вінсент Вега, що сидить на передньому 

пасажирському сидінні біля водія, обертається до Марвіна, 

тримаючи в руках пістолет. Після того, як машину 

підкидає на нерівному шляху, Вега випадково стріляє в 

бранця і вбиває його пострілом у голову, про що свідчить 

бурхлива реакція Джулза та забруднений кров’ю салон 

автівки. Натомість, у тексті сценарію Вінсент стріляє в 

Марвіна двічі. Спочатку він важко ранить молодого 

афроамериканця в груди. Розуміючи, що шансів на 

виживання Марвін не має, Вінсент вирішує добити його. 

Джулз, як може, демонструє власне несприйняття такої 

поведінки напарника, проте змушений скоритисьі 

замаскувати звук від пострілу гудком клаксона. Перед цим 

Вінфілд вибачається перед Марвіном:  

«ДЖУЛЗ. Марвіне, я хочу вибачитися. Я з цим усім 

нічого спільного не маю. І я хочу, щоб ти знав – мені це 

дуже не подобається» [5].  
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Лише після виголошення цієї фрази Вінсент стріляє 

в Марвіна. У фільмі ця сцена скорочена буквально до 

кількох фрагментів, де Вега під час розмови стріляє в 

голову бранця, потім вислуховує потік обурення від 

Джулза, після якого вирішують їхати до Джиммі.  

Аналогічно скорочена й сцена першої зустрічі 

Вінсента та Мії. У фільмі Вега, скерований Марселасом 

Воллесом для того, щоб організувати дозвілля його 

молодої дружини, по суті, не бачить Мію до того, поки 

вона не виходить зі своєї кімнати, будучи готовою їхати 

розважатися. Розмова гангстера та дружини його боса 

ведеться за допомогою системи звукового сповіщення, що 

приводить Вегу в певний шок, оскільки він не знає, як нею 

правильно користуватися. Натомість, у сценарії Вінсент 

іМія розмовляють крізь напівпрочинені двері: «На 

першому плані – оголена Мія Воллес (вона повернута до 

нас спиною) розмовляє із Вінсентом через напівпрочинені 

двері. Двері приховують передню частину її тіла від 

Вінсента» [5]. Також у цій сцені в сценарії, на відміну від 

фільму, наявний такий момент, як повернення Мії до 

вітальні з відеокамерою, за допомогою якої вона знімає 

свого гостя. У кіноверсії цієї сцени немає. Також немає в 

кіноверсії й розмови про Сюзанну Вега, зірку тогочасної 
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американської естради, постать якої цікавить Мію тільки 

через спільне із Вінсентом прізвище. Маркери 

американської популярної культури, рясно розкидані 

текстом цієї бесіди, не ввійшли до фільму, вочевидь, через 

те, що кінотекст і без того був перенасичений алюзіями, 

відомими лише аматорам цієї культури:  

«МІЯ (за кадром). Тепер я поставлю тобі безліч 

швидких питань, які допоможуть мені в загальних рисах 

дізнатися, з ким саме я збираюся пообідати <...> Перше 

питання: “Компанія Бенч” чи “Родина Пертрідж”? 

ВІНСЕНТ. Тільки “Родина Пертрідж”, без варіантів. 

<...> 

МІЯ (за кадром): Що тобі подобається більше: 

“Одержима” чи “Джоанна”? 

ВІНСЕНТ: Однозначно, «Одержима», хоча мене 

завжди перло від того, як Джоанна називала Ларрі Хегмена 

“повелителем”» [5]. 

Отже, щоб дізнатися більше один про одного, 

героям сценарного тексту необхідно вивчити смаки одне 

одного. Такий підхід загалом характерний для Тарантіно, 

який, сам будучи кіноманом, насичує свої стрічки 

численними алюзіями на той чи інший факт 

американського кіномистецтва. 
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Розгляд тексту сценарію К. Тарантіно «Кримінальне 

чтиво» можна здійснювати крізь призму різноманітних 

методологій. Залучимо кільки з них: міфічну, жанрову, 

буттєву. Так, з першої точки зору, у сценарії витворюється 

певна міфологія, учасники якої – дрібні гангстери з Лос-

Анджелеса (про масштаб їхної діяльності говорить, 

наприклад, той факт, що Марселас Воллес перед тим, як 

потрапити під колеса машини Бутча Куліджа, відвідував 

звичайну забігайлівку в передмісті), які їздять на старих 

машинах, купують наркотики в знайомих дилерів та 

обговорюють останні новини з кримінального світу. Цей 

світ майже не перетинається зі світом звичайних людей, які 

нібито мають паралельно існувати в каліфорнійській 

реальності. Лише одного разу така взаємодія відбувається – 

коли Джулзу та Вінсу необхідно позбутися трупа Марвіна 

й вони змушені звернутися до Джиммі. Хоча можна 

допустити, що Джиммі також не зовсім чистий перед 

законом, принаймні він, хоч і обурюється візитом 

гангстерів, проте не відмовляє ним, а коли Вольф пропонує 

йому заміну інтер’єру в спальні, і зовсім починає ставитися 

до всього, що відбувається, поблажливо. Єдина людина, 

яка дійсно не причетна до цього світу – дружина Джиммі 

Бонні, яка у творі з’являється лише у формі апеляцій до її 
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можливого розлучення з чоловіком, з чого можна зробити 

припущення, що він допомагає гангстерам уже не вперше.  

Жанрова форма, обрана Тарантіно, дозволяє вповні 

реалізувати авторські інтенції. Так, це кримінальна історія, 

проте її розповідають у комедійному ключі. Комічність 

дозволяє зробити жанр життєвішим, сприяє приземленню 

та гуманізації архетипічних фігур. Разом із тим, ці фігури 

наділяються взаємозамінністю та універсальністю. Так, 

глядач, звісно, може бути шокований настільки різким 

переходом від майже романтичного прощання Вінсента й 

Мії та його брутального вбивства Бутчем у наступному 

епізоді, під час якого він заледве встиг одягнути штани 

після виходу з туалету. Комедія використовує такі 

інструменти, як травестія, коли серйозні, «круті» 

персонажі» змушені постати в образах невдах, 

некомпетентність чи безглуздість ситуації (суворі Джулз і 

Вінсент у кольорових шортах і в’єтнамках, випадковий 

постріл у Марвіна, нездари-грабіжники в придорожній 

кав’ярні тощо), а також загальний контраст між «високим» 

та «низьким», межа між якими майже розмивається. Так, 

головна цінність Бутча – батьківський золотий годинник, 

заради якого він ризикує власним життям, повертаючись до 

будинку, де на нього очікують гангстери, бо там батько 
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зберігав родинну коштовність під час в’єтнамського 

полону.  

Сценарний текст руйнує стереотипи. Так, попри 

усталену думку, бандити в Тарантіно є філософами, які 

цитують спотворені тексти з Біблії під час убивств і готові 

простити невдахам-грабіжникам їхню спробу нападу. 

Фрагментарність розповідання, порушена хронологія та 

нелінійність наративу витворюють ілюзію вибірковості 

показу зображуваних подій, неначе авторові наперед 

невідомо, що буде далі, яке смислове висловлювання буде 

утворене. 

Сюжетні лінії в тексті сценарію характеризуються 

відчутним взаємозв’язком. Так, наприклад, наприкінці 

твору, прочитаного в оригінальній версії з її 

непослідовністю й нелінійністю, читач уже знає, що 

Вінсент загине в будинку Бутча Куліджа, але сам він про 

це не знає, снідаючи з Джулзом після напруженого 

«робочого» ранку з кількома убивствами та 

переховуванням трупа. Отже, завдяки фрагментарності 

наративу та порушенням хронології Тарантіно витворює 

ідею нездоланності долі та визначеності наперед усіх 

життєвих подій. У цьому йому допомагають такі мотиви 
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тексту, як диво, віра, біблійні цитати, містичне сяйво у 

валізці, яку Вега та Вінфілд забирають у Бретта, тощо. 

Висновки. Отже, сценарій фільму Квентіна 

Тарантіно «Кримінальне чтиво» є ідейною та формальною 

цілісністю. Завдяки фрагментарності нарації та 

порушенням хронології Тарантіно витворює ідею 

нездоланності долі та визначеності наперед усіх життєвих 

подій. Важливим у тексті сценарію також постає елемент 

випадковості. Як приклади його реалізації можна навести 

«зайві сюжети», порушення причинно-наслідкової логіки 

оповідання, убивство Марвіна Вінсентом, забудькуватість 

Фаб’єн у випадку із золотим годинником Бутча, або 

зіткнення боксера із Марселасом Воллесом посеред вулиці. 

Як бачимо, причинно-наслідкові зв’язки в сценарії є 

численними, проте вони завуальовані завісою 

«випадковостей» і, на перший погляд, «зайвих», проте 

таких, що розкривають персонажів, діалогів і сюжетів, 

комедійності, що знижує пафос тексту. 
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ЗВУКОВИЙ ДИЗАЙН НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

У статті досліджується сучасний звуковий дизайн, 

який по суті є музичним оформленням, що займається 
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кодуванням емоційно-психологічного сприйняття 

телеконтенту глядачем. Безумовно, найбільш великий  

вплив на звуковий дизайн мала творчість відомих 

композиторів, надбання течій музичного імпресіонізму, 

постімпресіонізму, неокласицизму,  тому, коли робиться 

ретельний аналіз функції звукового дизайну, треба  

уважно стежити за структурою із якої він складається. 

Музика, має свій метр і ритм, якими вибудовує 

професійний ритм монтажу. Втім є нюанси. 

Роздивляючись проблеми візуалізації звукового складника, 

бачимо два кроки: 1) від асоціації до аналогії;2) від аналогії 

до ізоморфізму. Тому потрібно визначити, яке 

співвідношення відеоряду та звукового складника за 

формоутворювальною функцією.  

Ключові слова: звуковий дизайн, телебачення, 

музична драматургія, зображувальний ряд, творчість.  

 

Упереджений критик щодо назви сказав би, що 

автор зовсім вже позичив очі в Сірка, зміст слова «дизайн» 

причетний до зображувального складника, а не до 

звукового. 

Спеціально для академічних критиків зауважую, що 

зміст дизайну ширший за зображувальний складник. І 
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причетний, у даному дослідженні не до зображувального 

складника телебачення, але до просторового [5]. На відміну 

від скромних можливостей, навіть цифрового кіно 

можливості телебачення в царині простору дуже широкі, 

але дуже скромні в терміні розгортання простору (мабуть, 

якщо задуматись гуртом, і нічого не казати, бо мова 

коштує – тисячу фунтів за слово, як відомо з казки Л. 

Керролла, [7] уявімо кошторис телевізійної хвилини «на 

розгортання простору»?.. краще помовчати й дати широку 

дорогу рекламі – яка забезпечує фінансову стабільність 

телеканалу). 

Тому на звуковий складник навантажується не 

притаманна функція – розгортати простір на глядача не 

однієї телевізійної передачі, а цілого телевізійного каналу. 

В ідеалі бажано, щоб звуковий дизайн простору 

телеканалу створював комфортне і нейтрально-фонове 

середовище (з якого зовсім не хотілося б перемкнутися на 

інший канал). 

Як відомо, усім професіоналам: глядачі телебачення 

більше слухають, ніж дивляться [10]. 

Якщо торкнутись історії розвитку телебачення, 

щодо явища сучасного звукового дизайну, то постає низка 

питань. 
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Питання перше: 

– Кого замінив собою звуковий дизайн телеканалу 

на сучасному телебаченні? 

Жорстока відповідь: 

– диктора (обличчя каналу та голос каналу) [10]. 

 Якщо людину із харизмою, мовою, кіногенією – 

наповнений живий простір (що передбачає ретельний 

відбір і тривале навчання) заміняє звуковий дизайн –  

штучний простір, що керує увагою та емоціями глядача, 

тоді ми маємо справу з промисловою, демпінговою, 

корпоративно-фірмовою технологією. Що є не здобутком, 

а ганьбою сучасного телебачення.  Звуковий дизайн може 

підтримувати й робот-композитор (дорого –  сердито). 

Друге питання: 

– Як сформувалась естетика музичного оформлення 

телевізійних передач? (Саме цю естетику наслідує й 

успадковує сучасний звуковий дизайн). 

Сучасний звуковий дизайн –  це лише музичне 

оформлення, як кодування емоційно-психологічного 

сприйняття  телеконтенту [2], що в основі містить: 

1. Практичний досвід та зміну музично-

постановочного  канону в опері (першій аудіовізуальної 

майстерні), за що подяка композитору Кристофору 
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Вільбальту Гюку реформатору оперного мистецтва й 

засновнику «монтажних принципів» оперної режисури 

(«Орфей та Евредіка», м. Париж, театр «Гранд- опера», 

02.08.1774р) [12]. 

2. Надбання течій музичного імпресіонізму, 

постімпресіонізму, неокласицизму, електронної музики та 

їх композиторських шкіл (К. Дебюссі, М. Равель, Ж. Ібера,                           

Ж. Тайфер, М. Де Фалі, Н. Римський-Корсаков, А. Лядов,                    

Б. Асафьєв, С. Прокофьєв, І. Стравінський, А. Хачатурян,                     

А. Ешпай, М. Тарівердієв, В. Дашкевич, А. Шнітке,                         

О. Рибников) [8]. 

3. Створення та розвиток музики для кіно                              

(С. Прокофьєв, А. Хачатурян, А. Ешпай, М. Тарівердієв,                     

В. Дашкевич, О. Рибников та інші) [8]. 

4. Вплив творчості композиторів, що створювали 

музику для Литовської школи документального поетично 

кіно (А. Пярт (Естонія), Л. Гедравічус (Литва), П. Дамбіс 

(Латвія) для звукового оформлення на телебаченні країн 

Балтії. Центральним телебаченням і рештою 

республіканських колишнього СРСР, було запозичено 

досвід двох напрямків конкретної музики та мінімалізму, 

які писались спеціально для телебачення [8]. 
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5. Досвід теоретичної та практичні роботи Буллата 

Галєєва та НДІ експериментальної естетики "Прометей" 

(на честь твору «Прометей» (Поема Вогню) композитора 

О. Скрябіна) Академії наук РТ і КГТУ ім. Туполєва (м. 

Казань) у галузі створення світломузичних фільмів і відео 

інсталяцій [4]. 

Кожен з цих пунктів, сам по собі, міг би стати 

окремим дослідженням. 

Питання третє: 

– Які художні принципи оформлення та функції 

звукового дизайну? 

Загальновідомо, що зображення завжди є дуже 

конкретним, а музика завжди дуже узагальнює. 

У нерівному альянсі зображення набуває 

емоційного складника та образної якості [3]. 

Музика, має свій метр і ритм, якими чіпляється за 

конкретний сильний візуальний складник і вибудовує ритм 

монтажу.  

Монтувати під музику не важко, на жаль, така 

хороша навичка не є верхом професіоналізму і широко 

застосовується на всіх каналах сучасного телебачення [6]. 

Особливість сприйняття музичного складника – це 

велика інформаційна вагомість зображувального ряду, що 
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мотивує до того, щоб візуальне рішення дублювало 

глибинні закономірності музичного процесу. Музична 

драматургія утворює зображувальний ряд і принципи 

композиції простору. І ще й добирає арсенал суто 

телевізійних технічних засобів для облаштування цього 

простору [11]. 

Етапи розв’язання проблеми візуалізації звукового 

складника – це шлях на два кроки: 

1) від асоціації до аналогії;  

2) від аналогії до ізоморфізму [1]. 

На сучасному телебаченні обережно роблять тільки 

перший крок. 

Питання четверте: 

– Яке співвідношення відеоряду та звукового 

складника за формоутворювальною функцією?  

1. Ілюстративна функція (звучить чим стриманіше, 

тим краще) у репортажах заміняється шумами. Існує як 

задній план дії, як фон до акцентованої мови. 

2. Музика до вступу і закінчення телепередачі – 

короткий звуковий сигнал – заголовок. 

3. «Напливи» – на дві музичні теми (шуми). Є 

засобом розкриття психологічного підтексту (друга тема 



303 
 

може бути лейтмотивом). Використовується в 

журналістських розслідуваннях. 

4. «Поєднання» – один музичний фрагмент (шум) 

поєднує три чи більше візуальних періодів, але якщо вони 

(періоди) контрастні, то виникає сильний емоційно-

змістовий заряд і другий план. Використовується на ланах 

пропаганди та контрпропаганди.  

5. Розділення – використовується, як анонс на 

початку передачі. 

6. Узагальнення музикою (кульмінації та фінали). 

7. Відсутність звукоряду (виділення найважливіших 

моментів) [8].  

Контрапункт (на сучасному телебаченні майже не 

використовується). Використовується на спеціалізованих 

музичних каналах, що займаються інтерпретацією складної 

симфонічної музики) [9]. 

Питання п’яте: 

– Як звуковий дизайн виглядає на практиці (на 

малому екрані)? 

Якщо методично переходити з каналу на канал 

знайдеться як спільне, так і відмінне. 

Про спільне: 
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Шість блоків новин, рекламні блоки, блок тизерів 

кінопродукції, блок тизерів майбутньої актуальної 

продукції телеканалу-виробника, блок соціальної реклами, 

блок політичної реклами. 

Усе перераховане поєднується з контентом каналу 

та між собою. Звуковий дизайн виокремлює одне від 

одного. Тут його вчетверо більше. Він інтенсивний і 

працює за сімома функціями. 

Про відмінне: 

Залежить від мовної концепції каналу. 

Ще багато залежить від наявності на каналі 

професійного звукорежисера (бажано щоб це була 

пассіонарна людина з консерваторською освітою 

композиторського фаху без вади слуху та шкідливих 

звичок). Якщо знайдеться такий професіонал – каналу це 

обійдеться досить дорого, тому музичний дизайн 

замовляють, але за його коректним використанням не 

стежать. А от про звуковий дизайн на сучасному 

телебаченні на українських каналах багато мріють і 

доходять висновку: робот-композитор краще. І треба 

придбати… 
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