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REVISING PRINCIPLES FOR THE HISTORY OF UKRAINIAN TRANSLATION STUDIES :  
CASE OF PRIASHIV UKRAINE 

Summary. The objective of the study is to highlight the contribution of Ukrainian researchers in Priashiv (Prešov in 
Slovak) as an organic and integral component of Ukrainian translation studies and to examine the extent to which such 
an approach requires a change in principles to describe the Ukrainian national academic tradition. The main research 
tasks were to revise the principles for studying the history of Ukrainian translation studies, establish sources, review 
key editions and publications and clarify the role of nationality and academic institutions in the development of research 
areas. The methodology is based on the principles of studying the general climate of opinion, immanence and relevance, 
which provides an objective historiographical analysis and creates opportunities for a comprehensive historiographical 
synthesis. The novelty lies in the introduction of research materials from Priashiv Region into the systematic study in 
the context of the history of Ukrainian translation studies. Conclusions. The history of Priashiv Ukrainians’ translation 
studies testifies that the most important factors for identifying the affiliation of individual papers to the national academic 
school are language and ethnicity, while genetic links (references to sources) and typology of methods are also important, 
but Ukrainian translation studies — like most national schools of translation studies in the world — did not create a 
specific national theory of translation. At the same time, there is still a danger that the “Ukrainian translation studies” of 
Priashiv Region will lose its continuity with the traditions of translation studies in the Ukrainian State and exist only as 
part of the “Slovak school of Ukrainian studies”. For supporting the development of Priashiv academic school, which will 
be most beneficial both for Ukraine and Slovakia, it is necessary to strengthen and develop the Ukrainian researching and 
academic institutions of Priashiv Region. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В ЛЕКСИКОЛОГІЇ В АСПЕКТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ 

Анотація. Статтю присвячено системному аналізу в лексикології. Проведене міждисциплінарне дослідження по-
казало, що системні методи та певні принципи (ієрархічності; синергетичності), показники (оптимізація) можуть бути 
покладені в розробку нових методик у лексикології. Мета статті — запропонувати нові підходи до вирішення проблеми 
вивчення лексики іноземних мов на основі методу системного аналізу. Об’єктом дослідження є лексична система мови. 
Предметом дослідження є моделі системного аналізу. Результатом дослідження стали висновки: міждисциплінарний 
метод системного аналізу по суті є синтетичним, таким, що дозволяє працювати з великою кількістю вхідних даних 
на різних рівнях організації системи, дає змогу оптимально їх обробляти системно, прискорює процес формування 
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лексичної компетенції та дозволяє наближатись до синтетичного алгоритму, закладеного в будь-якій мові. Алгоритм, 
у свою чергу, можна реалізовувати в умовах вивчення іноземної мови і створювати на його основі методи вивчення 
лексики з використанням комп’ютерних програм і алгоритмів. 

Ключові слова: системний підхід, системний аналіз, методи системного аналізу, метод моделювання, графічний 
метод, семантизація, лексична система. 

Постановка проблеми. У сучасному глобалізованому світі людина не може задовольнятись лише 
знанням рідної мови. Наразі постає питання про необхідність розмовляти мінімум трьома іноземними 
мовами. Як ми можемо бачити із багатьох досліджень науковців, існує низка проблем, пов’язаних із 
формуванням лексичних навичок під час вивчення іноземної мови. 

Формулювання завдань. Статтю присвячено системному аналізу в лексикології. Вважають, що 
трудомістким є процес вивчення первинної лексики та її семантизація. Запропонований системний 
метод і певні принципи (ієрархічність; синергетичність), показники (оптимізація) можуть бути по-
кладені в  розробку нових методик у  лексикології. Мета статті — запропонувати нові підходи до 
вирішення проблеми вивчення лексики іноземних мов з використанням методу системного аналізу. 
Об’єктом дослідження є лексична система мови. Предметом дослідження визначено моделі систем-
ного аналізу. 

Зв’язок із попередніми дослідженнями. Сьогодні ми перебуваємо в парадоксальній ситуації: з 
одного боку, маємо багато наукових праць, автори яких пропонують різні способи застосування 
тих чи інших методів задля викладання іноземних мов, а з іншого боку, дослідники відзначають, що 
«праць узагальнюючого, системного характеру все ще дуже мало» [3]. У цьому напрямку тему ви-
світлюють М. П. Кочерган, О. І. Федоренко, Г. П. Мельников, О. О. Селіванова, С. В. Гринєв-Гри-
невич, А. Р. Габідулліна, Ю. П. Сурмін, Ю. І. Черняк та інші. 

Лінгводидактичні аспекти вживання системного аналізу в лексикології досліджували Т. Р. Кияк, 
Б. М. Сокіл, Н. Л. Драб, Н. Ф. Бориско, С. Ю. Ніколаєва, Л. О. Павлова, Н. І. Гез та інші. Для 
забезпечення функціювання лексики у процесі спілкування потрібно сформувати у студентів відпо-
відні лексичні навички: рецептивні і репродуктивні. Реалізація освітнього потенціалу формування 
лексичної компетенції студентів має сприяти засвоєнню необхідного й достатнього комунікативного 
рівня для подальшого здійснення пізнавальної діяльності в навчально-професійній та соціокультур-
ній сферах. Проте методика формування лексичної компетенції, під якою мається на увазі «знання 
і здатність використовувати мовний словниковий запас»  [8], досі потребує пильної уваги з  боку 
методистів. Отже, завданням статті є не лише спроба розглянути шляхи, алгоритми, вправи щодо 
формування лексичних навичок, але, насамперед, запропонувати нові підходи до вирішення про-
блеми вивчення лексики іноземних мов із використанням методів системного аналізу. Застосування 
міждисциплінарних методів дає змогу оптимізувати та прискорити процес формування лексичної 
компетенції. Причому неабияке значення набуває саме системність методики. 

Ю.  І.  Черняк розподіляє методи системного аналізу на чотири групи: неформальні, графічні, 
кількісні та моделюючі [19]. У цій роботі використано графічний метод і метод моделювання. Саме 
«створення системної методики є суттєвою проблемою в сучасній лінгвістиці» [3]. У статті ми пропо-
нуємо моделі, які можуть бути корисними в процесі засвоєння лексики будь-якої мови. 

Виклад основного матеріалу. Вважають, що трудомістким є процес вивчення первинної лексики 
та її семантизація. На першому етапі взаємозв’язки, які зароджуються у свідомості, ми проілюстру-
ємо у схемі (див. мал. 1). 
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Мал. 1.  Модель взяємозв’язків у процесі вивчення лексики.  

З точки зору системного аналізу, будь-яка мова – це система, елементи якої 

взаємопов`язані між собою на горизонталі (синергетичні взаємозв`язки, мал. 2) 

і на вертикалі (ієрархічні взаємозв`язки, мал. 2). 
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Мал. 2.  Синергетичні та ієрархічні взаємозв`язки в мові 

У відповідності до принципу взаємопов`язаності, глибинні взаємозв`язки 

синергетичного характеру в лексикології – це словотворчі гнізда, синонімічні 

ряди, антонімічні пари, фразеологічні звороти і деякі менші об`єднання. А з точки 

зору принципу ієрархічності, в лексичній системі мови існують гіпероніми та 

гіпоніми. У цій статті під вертикальною моделлю системного аналізу у вигляді 

двох рівнобедрених трикутників мається на увазі наступне. Верхній трикутник 

позначає наявність «більш організованої системи або частини системи, що за 
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ланцюги використовують поступово і послідовно для презентації та семантизації будь-якої лексики. 
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Ми вважаємо, що такий метод системного аналізу як моделювання надає 

широкі можливості для структурування лексичного матеріалу та побудови 

наочних прикладів наявності системних взаємовідносин у будь-якій мові. «Мова є 

системним утворенням, кожний елемент якого існує лише тому, що пов`язаний 

певними відношеннями з іншими елементами», – зазначає А. Р. Габідулліна. Так, 

в опануванні українською мовою як іноземною на етапі ознайомлення 

з тематичними групами слів слухачам пропонують систему вправ для закріплення 

цих лексичних одиниць; потім наступає етап взаємодії елементів системи 

з іншими елементами за ієрархічним принципом (див. мал. 2). На цьому етапі 

відбувається ознайомлення реципієнтів з різними типами словосполучень, а також 

введення їх у речення та, згодом, у мікротекст, текст. Ми вважаємо, що системний 

підхід і знання системного аналізу можуть бути корисними для фахівців, учителів,  

які зможуть якісно та системно навчити учнів, студентів оволодінню лексичними 

навичками. Це оптимізує процес навчання і робить його ефективним, цікавим 

і пізнавальним. 

Наступна модель виходить за межі лексикології та показує її взаємозв`язки з 

іншими розділами лінгвістики. Семирівнева модель запропонована 

Мал. 3. Системна 
обумовленість 

 
Мал. 3. Системна обумовленість 

Ми вважаємо, що такий метод системного аналізу як моделювання надає широкі можливості для 
структурування лексичного матеріалу та побудови наочних прикладів наявності системних взаємо-
відносин у будь-якій мові. «Мова є системним утворенням, кожний елемент якого існує лише тому, 
що пов’язаний певними відношеннями з іншими елементами», — зазначає А. Р. Габідулліна. Так, 
в опануванні українською мовою як іноземною на етапі ознайомлення з тематичними групами слів 
слухачам пропонують систему вправ для закріплення цих лексичних одиниць; потім наступає етап 
взаємодії елементів системи з іншими елементами за ієрархічним принципом (див. мал. 2). На цьому 
етапі відбувається ознайомлення реципієнтів з різними типами словосполучень, а також введення 
їх у речення та, згодом, у мікротекст, текст. Ми вважаємо, що системний підхід і знання системного 
аналізу можуть бути корисними для фахівців, учителів, які зможуть якісно та системно навчити 
учнів, студентів оволодінню лексичними навичками. Це оптимізує процес навчання і робить його 
ефективним, цікавим і пізнавальним. 

Наступна модель виходить за межі лексикології та показує її взаємозв’язки з іншими розділами 
лінгвістики. Семирівнева модель запропонована В.  А.  Поляковим. Найважливішими принципами 
системного аналізу, за цією моделлю, є принципи елементаризму; загального взаємозв’язку; розви-
тку; цілісності, системності та оптимальності; формалізації; ієрархічності та нормативнос-
ті; цілепокладання (див. мал. 4). 

Мова, як і будь-який системний об’єкт, має, за принципом цілеспрямованості систем, мету і функції. 
Мова — це система передачі інформації в соціумі, напряму пов’язана з мисленням як вищою пізнаваль-
ною діяльністю людини. Отже, мета і головна функція мови — бути засобом комунікації між людьми. 
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В. А. Поляковим. Найважливішими принципами системного аналізу, за цією 

моделлю, є принципи елементаризму; загального взаємозв`язку; розвитку; 

цілісності, системності та оптимальності; формалізації; ієрархічності та 

нормативності; цілепокладання (див. мал. 4). 
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Мал. 4.  Структура мови з точки зору системного аналізу 

Мова, як і будь-який системний об`єкт, має, за принципом 

цілеспрямованості систем, мету і функції. Мова – це система передачі інформації 

в соціумі, напряму пов`язана з мисленням як вищою пізнавальною діяльністю 

людини. Отже, мета і головна функція мови – бути засобом комунікації між 

людьми. 

Будь-яка мова як інформаційно-знакова система унормована низкою правил, 

постулатів і внутрішніх законів. Ієрархічний принцип проявляється  через 

становлення лінгвістики як науки про мови. Формалізація мови відбувається 

засобами знакової системи і знаходить відображення в різноманітті літературних 

творів, технічної, юридичної та іншої літератури. Акт мовлення – це важливий 

системоутворювальний фактор будь-якої мови. Саме мислення людини та його 

 

7. Спосіб передачі інформації, 
мислення. 

6. Закони мови. 

5. Тексти. 

3. Речення. 

2. Словосполучення. 

1. Слова. 
 

Мал. 4. Структура мови з точки зору системного аналізу 

Будь-яка мова як інформаційно-знакова система унормована низкою правил, постулатів і вну-
трішніх законів. Ієрархічний принцип проявляється через становлення лінгвістики як науки про 
мови. Формалізація мови відбувається засобами знакової системи і знаходить відображення в різно-
манітті літературних творів, технічної, юридичної та іншої літератури. Акт мовлення — це важли-
вий системоутворювальний фактор будь-якої мови. Саме мислення людини та його прояв у мовленні 
є джерелом сенсів, знання та інформації. Мовна система є  гнучкою, релятивною, контекстуально 
визначеною. Системний принцип цільності вказує на те, що мови нерозривно зв’язані із народом і, 
відповідно, взаємопроникають одна в одну (прагнучи з’єднати цілісне). Тобто існує досить велика 
кількість слів, зрозуміла для різних народів. 

Принцип розвитку пов’язаний, по-перше, із удосконаленням мовних засобів. До того ж, речен-
ня — інтонаційно, лексично і граматично є семантико-синтаксичним цілим. Семантико-синтаксична 
організація речення, яка «…характеризується не власне-синтаксичними відношеннями, а семанти-
ко-синтаксичними ознаками <…>, що відбивають специфіку з’єднання змісту і форми конкретного 
речення в конкретній мові» [1]. Речення є основою акту мовлення. По-друге, мова — це відкрита 
система, в якій, згідно закону розвитку відкритих систем, постійно відбувається взаємопроникнення, 
розвиток, набуваються нові сенси. 

Первинний взаємозв’язок в українській мові реалізується на етапі поєднання звуків у  склади 
та складів у слова, далі слова поєднуються у словосполучення, а після цього словосполучення по-
єднуються в речення і так далі. Так реалізується принцип системності та розвитку. На нашу думку, 
цінним для лінгводидиктики і подальших досліджень опису мови є аналіз тих праць, де слово роз-
глядають як першоциглинку лексичної системи мови. 

Видатний вітчизняний вчений О. О. Потебня у роботі «Мысль и язык» відзначив феноменальну 
здатність мови фіксувати та передавати всю безмежність людського досвіду за допомогою обмежених 
мовних засобів. Він підкреслював, що «мова — це не відбиття світогляду, що склався, а діяльність, 
яка його складає» [11]. «Чуттєвий образ — вихідна форма думки, водночас і суб’єктивний <…>, 
і об’єктивний» [11]. Розвиток взаємин між мисленням і мовою, на думку О. О. Потебні, визначається 
наступним чином: від дослівного мислення образами через образне мислення, асоційоване зі словом, 
до мислення за допомогою слів, причому всі ці етапи тісно пов’язані між собою. Відтак, насамперед, 
людина навчилась мислити образами, а потім закріпила за кожним з них звукову комбінацію. У по-
дальшому виникла формалізація, яка відобразилася у знаку або послідовності знаків. Цей процес ми 
унаочнили за допомогою моделі, представленої на малюнку 5. 

Мовний знак не просто факт мови, але складовий елемент системи, яку презентує мова: систе-
ма — це цілісність, функція елементів, що є складовою системи, згідно Ф. де Сосюру, визначається 
взаємовідносинами цих елементів як компонентів системи, всі елементи якої утворюють ціле [14]. 
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послідовності знаків. Цей процес ми унаочнили за допомогою моделі,

представленої на малюнку 5: 

Образ Малюнок

Звук Ієрогліф

Знак Літера

Мал. 5. Формування елементів мови

Мовний знак не просто факт мови, але складовий елемент системи, яку 

презентує мова: система - це цілісність, функція елементів, що є складовою 

системи, згідно Ф. де Сосюру, визначається взаємовідносинами  цих елементів як 

компонентів системи, всі елементи якої утворюють ціле [14].

Моделювання на основі системного аналізу дає можливість визначити місце і 

роль лексичної одиниці в системі мови і виявити взаємозв`язки 

одноіменнихрівней в різних мовах. Наприклад (мал. 6): 

Розпоряджатися  Order  Ordonner  Ordnen

Використовувати Use  Utiliser Nutzen

Мати (укр.) Have (англ.)        Avoir (фр.)             Haben (нім.)

Мал.6. Системна обумовленість лексичних одиниць в іноземних мовах

Висновки. В останні роки стає все більш актуальним міждисциплінарний 

підхід до вирішення різного роду науково-гуманітарних і науково-технічних 

задач. З одного боку, це відображає інтегративний характер наукового пізнання на 

сучасному етапі розвитку людства, а з іншого боку, виникає об`єктивна потреба

удосконалення методології оперування великою кількістю інформації на основі 

 
Мал. 5. Формування елементів мови 

Моделювання на основі системного аналізу дає можливість визначити місце і роль лексичної оди-
ниці в системі мови і виявити взаємозв’язки одноіменних рівней в різних мовах. Наприклад (мал. 6): 

послідовності знаків. Цей процес ми унаочнили за допомогою моделі,

представленої на малюнку 5: 

Образ Малюнок

Звук Ієрогліф

Знак Літера

Мал. 5. Формування елементів мови

Мовний знак не просто факт мови, але складовий елемент системи, яку 

презентує мова: система - це цілісність, функція елементів, що є складовою 

системи, згідно Ф. де Сосюру, визначається взаємовідносинами  цих елементів як 

компонентів системи, всі елементи якої утворюють ціле [14].

Моделювання на основі системного аналізу дає можливість визначити місце і 

роль лексичної одиниці в системі мови і виявити взаємозв`язки 

одноіменнихрівней в різних мовах. Наприклад (мал. 6): 

Розпоряджатися  Order  Ordonner  Ordnen

Використовувати Use  Utiliser Nutzen

Мати (укр.) Have (англ.)        Avoir (фр.)             Haben (нім.)

Мал.6. Системна обумовленість лексичних одиниць в іноземних мовах

Висновки. В останні роки стає все більш актуальним міждисциплінарний 

підхід до вирішення різного роду науково-гуманітарних і науково-технічних 

задач. З одного боку, це відображає інтегративний характер наукового пізнання на 

сучасному етапі розвитку людства, а з іншого боку, виникає об`єктивна потреба

удосконалення методології оперування великою кількістю інформації на основі 

 
Мал.6. Системна обумовленість лексичних одиниць в іноземних мовах 

Висновки. В останні роки стає все більш актуальним міждисциплінарний підхід до вирішення 
різного роду науково-гуманітарних і  науково-технічних задач. З одного боку, це відображає ін-
тегративний характер наукового пізнання на сучасному етапі розвитку людства, а з іншого боку, 
виникає об’єктивна потреба удосконалення методології оперування великою кількістю інформації 
на основі системного підходу. Проведене дослідження показало можливість використання моделей 
системного аналізу для вирішення проблеми формування лексичної компетенції в аспекті навчання 
іноземців. Запропоновані моделі дають можливість створити на їх основі методи вивчення лексики 
з використанням комп’ютерних програм і алгоритмів. Перспективи подальших досліджень можуть 
бути пов’язані із застосуванням методів системного аналізу в інших розділах лінгвістики. 
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SYSTEM ANALYSIS IN LEXICOLOGY IN THE ASPECT OF FOREIGNERS’ EDUCATION 

Summary. The article is devoted to system analysis in lexicology. An interdisciplinary study has shown that system 
methods and certain principles (hierarchy; synergetics), indicators (optimization) can be used to develop new methods in 
lexicology. The purpose of the article is to propose new approaches to solving the problem of studying the vocabulary of 
foreign languages based on the method of system analysis. The object of study is the lexical system of language. The sub-
ject of research is the models of system analysis. The study concluded that the interdisciplinary method of system analysis 
is essentially synthetic, which allows to work with a large amount of input data at different levels of the system, allows 
to optimally process the system, accelerates the formation of lexical competence and approaches to a synthetic algorithm 
in any language. The algorithm can be implemented when learning a foreign language and create on its basis methods of 
learning vocabulary using computer programs and algorithms. 

Key words: system approach, system analysis, methods of system analysis, modeling method, graphic method, seman-
ticization, lexical system. 
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