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У статті представлена модель навчання читання давньогрецьких оригінальних текстів у чотири 
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Формування умінь розуміння давньогрецького автентичного тексту – основна 
мета навчання давньогрецької мови студентів-філологів.  

Розуміння мовлення – когнітивна операція осмислення й засвоєння інформацій-
ного масиву повідомлення або тексту на підставі сприйняття семантичного змісту 
висловлень, їхньої мисленнєвої обробки із залученням імпліцитного плану тексту, 
процедур пам'яті, тобто власного тезауруса адресата та знань норм комунікації, 
притаманних певній культурі. Розуміння мовлення реалізується у взаємодії усвідо-
млюваного й неусвідомленого, вербалізованого і того, що неп підлягає вербалізації 
[Селіванова 2006, 522]. Тому розуміння тексту забезпечується сукупністю лінгвіс-
тичних та екстралінгвістичних факторів, які складають мовну компетенцію (лекси-
чну та граматичну), соціокультурну компетенцію (країнознавчу, лінгвокраїнознав-
чу, соціолінгвістичну) та мовленнєву компетенцію в читанні. 

Навчання розуміння давньогрецьких оригінальних текстів проходить дві фази – 
дотекстову та текстову. Формування мовленнєвої компетенції в читанні, мовної, 
соціокультурної та перекладацької компетенцій у дотекстовій фазі повинне прохо-
дити у чотири етапи.  

Перший етап – ознайомлювальний. Основною метою цього етапу є формування 
у студентів лексичних, граматичних та соціокультурних знань. Після презентації 
граматичного матеріалу з метою оптимізації його запам'ятовування варто викорис-
товувати мовні усні аспектні (граматичні) одномовні (дво- і більше мовні) механіч-
ні та програмовані вправи. Після презентації лексики варто запроваджувати мовні 
аспектні репродуктивні усні/письмові механічні двомовні лексичні вправи у від-
творенні лексичних одиниць. Для формування знань аналогів та еквівалентів дав-
ньогрецьких граматичних форм, конструкцій, лексичних одиниць в українській мо-
ві використовуватимемо усні теоретичні завдання-вправи у визначенні відповідни-
ків давньогрецьких форм в українській мові. 

Другий етап – передтекстовий. Основною метою цього етапу є формування ре-
цептивних лексичних, граматичних та соціокультурних навичок, а також навичок 
перекладу, яке здійснюється за допомогою спеціальних вправ у такому порядку: 
формування навичок вичленовування граматичної ознаки; формування навичок 
упізнавання граматичних форм і синтаксичних конструкцій; формування навичок 
встановлення значень граматичних форм та лексичних одиниць і завершується змі-
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цненням лексичних і граматичних знань та навичок, яке здійснюється за допомо-
гою моделювання елементів репродуктивного мовлення. 

Третій етап – текстово-аналітичний – має на меті удосконалення лексичних та 
граматичних рецептивних навичок, формування умінь аналітичного читання, пере-
кладацьких умінь, соціокультурних знань та вмінь. Формування умінь аналітичного 
читання потрібно здійснювати за допомогою умовно-комунікативних рецептивних 
комплексних текстових вправ у читанні, перекладі, граматичному, лексичному, со-
ціокультурному та інформативному аналізі текстів.  

Четвертий етап – текстово-синтетичний – передбачає формування умінь синте-
тичного читання окремих речень, фрагментів текстів та цілих текстів, а також роз-
ширення та поглиблення мовних та соціокультурних знань, удосконалення рецеп-
тивних граматичних та лексичних навичок, формування соціокультурних умінь. 
Текстово-синтетичний етап має два вектори роботи – підготовчий, який передбачає 
формування у студентів умінь цілісного сприйняття та розуміння (без перекладу) 
окремого речення чи невеликого фрагменту тексту (найчастіше – абзацу); та власне 
читання тексту, який передбачає формування умінь синтетичного читання тексту та 
розуміння його фактуальної та концептуальної інформації. 

Текстова фаза спрямована насамперед на формування умінь інтерпретації фак-
туальної, емотивної, оцінної, підтекстової та концептуальної інформації у текстах, 
що залежить виключно від обсягу знань засобів вираження кожного типу інформа-
ції. Адже перенесення знання в нові умови розцінюється як ознака розуміння [Ги-
нецинский 1992]. Крім того, той обсяг цілісних автентичних текстів, які студенти 
встигають прочитати упродовж третього, четвертого та п'ятого років навчання, не 
має достатньої інформативної насиченості, що забезпечило б формування соціоку-
льтурної та мовленнєвої компетенції в читанні на рівні, передбаченому навчальною 
програмою. Саме тому паралельно із читанням текстів пропонуємо упроваджувати 
роботу з аналізу різних засобів вираження фактуальної, емотивної, оцінної, підтек-
стової та концептуальної інформації, репрезентовану окремими реченнями чи неве-
ликим фрагментами текстів. Цю роботу пропонуємо виділити в окремий етап – 
аналітико-дедуктивний.  

Розуміння фактуальної інформації, яка передається експліцитно, передбачає на-
самперед тлумачення екстралінгвістичної інформації та денотативної культурно-
специфічної лексики. Тому для адекватного розуміння фактуальної інформації вва-
жаємо доцільним використовувати вправи у перекладі та коментуванні антропоні-
мів, космонімів, топонімів, теонімів, етнонімів, міфонімів, хрематонімів, побутових 
назв (назв їжі, напоїв, побутових закладів, одягу, взуття, прикрас, видів житла, по-
суду, засобів пересування тощо), мистецько-культурних реалій, діалектизмів, істо-
ризмів, архаїзмів. Для формування умінь адекватно інтерпретувати фактуальну ін-
формацію, пропонуємо також вправи у коментуванні звичаїв, ритуалів, обрядів, 
свят, ігор, культових споруд та предметів, суспільно-політичних реалій, адміністра-
тивно-територіальних одиниць, назв органів та носіїв влади, звань, титулів, звер-
нень, державних установ різних полісів, культурно-освітніх установ, суспільних 
прошарків населення, військових понять та реалій (військових підрозділів, зброї, 
обмундирування, військових посад, одиниць мір). Вагоме місце, на нашу думку, 
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варто відвести розширеному коментарю, який полягає у доповненні, більш розгор-
нутій розповіді про описувані події. 

Вправа. Прочитайте речення, прокоментуйте описані суспільно-політичні реа-
лії, адміністративно-територіальні одиниці, назви органів та носіїв влади, звання, 
титули, звернення, державні установи, суспільні прошарки населення. Розширте 
про них інформацію. 

1. Zh,larcoj me.n ò avgorano,moj eiv me.n avdikei/ ùma/j( oi;cetai avpople,wn ouv dou.j ùmi/ndi,khn\eiv de. 
mh. avdikei/( feu,gei evk tou/ strateu,matoj dei,saj mh. avdi,kwj a;kritoj avpoqa,nh| $Xen) VAn) 5. 7. 29). 
2. To.n dV hvmei,betV e;peita a;nax avndrw/n VAgame,mnwn  (А 172)) 3. Tou/ dV evpigignome,nou 
qe,rouj Peloponnh,sioi kai. oì xu,mmacoi a[ma tw/| si,tw| avkma,zonti evstra,teusan evj th.n VAttikh,n 
h̀gei/to de. auvtw/n VArci,damoj ò Zeuxida,mou Lakedaimoni,wn basileu,j $Qouk) 2. 19. 1).  

Інтерпретація фактуальної інформації повинна бути спрямована на подолання 
белетристичних лакун – навмисного або інтуїтивного включення автором до тексту 
опису події, явища, що не відповідають фактам дійсності чи науковим уявленням 
про світ. Звичайно, впізнання цих лакун залежить від обсягу знань студентів, однак 
подолання неадекватного розуміння тексту потребує цілеспрямованої роботи, ак-
центування уваги студентів на описуваних подіях, вимагає проведення критичного 
аналізу фактуальної інформації. Другою проблемою інтерпретації фактуальної ін-
формації є впізнавання доксальності – того, що не відповідає здоровому глузду й 
викривляє істину або має чуттєво-інтуїтивну бездоказову ірраціональну природу. 
З цією метою ми пропонуємо окремі вправи.  

Вправа. Прочитайте текст, визначте, наскільки описані факти відповідають 
фактам дійсності. Обґрунтуйте свої докази.  

Розуміння підтекстової інформації характеризується комплексністю, ситуативні-
стю та асоціативністю: для її здійснення необхідні екстралінгвістичні знання про 
культуру, побут, світогляд, цінності, символіку, мораль, поведінку, життєві прин-
ципи давніх греків, володіння конотативною (зокрема символьною) лексикою. Роз-
криття змісту підтекстової інформації може зумовлюватися мовленнєвою ситуаці-
єю, перебуваючи у тісному зв'язку зі знаннями фактів та подій, викладені раніше в 
тексті; а також асоціаціями, що виникають на підставі зв'язків викладеного верба-
льно з накопиченим особистим і суспільним досвідом. Підтекстова інформація є 
різновидом імпліцитного плану тексту, тому під час її тлумачення варто зупинити-
ся на основних типах імплікатур – пов'язана з вербальним змістом невербальна 
скрита інформація, що опосередковує змістовну залежність між висловлюваннями 
в тексті чи повідомленні й організує його інтерактивну спрямованість. Виділяють 
конвенційні імплікатури, які пов'язані зі змістом слів чи сполук і логічно не вивідні, 
та неконвенційні, які ґрунтуються на контексті, фонових знаннях, правилах спілку-
вання й інших чинниках комунікативної ситуації [Селіванова 2006, 177]. Форму-
вання умінь інтерпретації підтекстової інформації потрібно розпочинати з аналізу 
та семантизації конвенційних імплікатур і вже потім переходитиме до аналізу та 
семантизації неконвенційних.  

До конвенційних імплікатур входить конотативна лексика, зокрема метафори, 
яка, включає, такі художні засоби: алегорію, алюзії, апосіопези, евфемізми, іронію, 
символи, табу. Для аналізу конвенційних імплікатур пропонуємо такі вправи: 
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а) вправи в аналізі слів з алегоричним значенням, б) вправи в аналізі алюзій, 
в) вправи в аналізі евфемізмів та табу, г) вправи в аналізі слів та словосполучень, 
вжитих в іронічному значенні, д) вправи в аналізі слів-символів. 

Вправа. Прочитайте речення (фрагменти тексту), поясніть значення слів та 
словосполучень, вжитих у метафоричному значенні, а також каламбурів. Визнач-
те їх відповідники в українській мові.  

1) avllV ouvc oi-o,j tV ei;mV avposobh/sai to.n ge,lwn o`rw/n leonth/n evpi. krokwtw/| keime,nhn) 
ti,j o` nou/j* $VAr) Ba,tr) 45% 2) ti,j eivj avnapau,laj evk kakw/n kai. pragma,twn* ti,j evj  to. L
h,qhj pedi,on( h' sV :Onou po,kaj( h' sV Kerberi,ouj( h' sV ko,rakaj(  h'  Vpi.  Tai,nron*  $VAr) 
Ba,tr) 186-187% 3) qa,rrei\ pa,ntV avgaqa. pepra,gamen( e;xesti, qV w[sper ~Hge,locoj h`mi/n le,ge
in(  VVevk  kuma,twn ga.r au=qij au= galh/n o`rw/VV h[mpousa frou,dh $VAr) Ba,tr)    
З'ясуйте розбіжності в денотативній та конотативній семантиці цих слів та 

словосполучень в українській мові. Подумайте, чим вона може бути викликана?  
Для формування умінь інтерпретації неконвенційних імплікатур пропонуємо 

вправи у а) встановленні причиново-наслідкових зв'язків між реченнями; б) у роз-
критті змісту апосіопези; в) у контекстуальному аналізі певної інформації; г) у вста-
новленні імпліцитності та експліцитності інформації; д) в експлікації інформації з 
опорою на аналіз лексики та загальний культурний фон; д) в експлікації інформації 
з опорою на мовленнєву ситуацію.  

Вправа. Прочитайте текст, на основі аналізу лексики та, опираючись на зага-
льний культурний фон, експлікуйте його прихований зміст. 

Оцінна інформація виражається лексичними та фразеологічними одиницями з 
оцінним емотивно-експресивним компонентом у денотативній і конотативній час-
тині семантики, словами, до складу яких входять суфіксальні та префіксальні мор-
феми з оцінним значенням, частками з високим ступенем експресії, вигуками. Оці-
нка у тексті може бути також сюжетно-ситуативно зумовленою та світоглядно-
культурно зумовленою. Саме ці засоби вираження категорії оцінки і потребують 
аналізу та інтерпретації. 

Аспектні вправи в позатекстному аналізі та тлумаченні лексики та фразеології з 
оцінним маркером. 

Вправа. Прочитайте подані слова, випишіть у три колонки: а) слова зі значен-
ням "погано", б) слова зі значенням "нейтрально", в) слова зі значенням "добре". 
Визначте слова, оцінна конотація яких залежить від контексту. 

Barbariko,j( baru,qumoj( a[gioj( be,ltistoj( ge,rwn( avdiano,htoj( a;dikoj( dhmagwge,w( goh
tei,a( daimona,w(daktulo,deiktoj( deisidai,mwn(  qumo,j( kaqarqeij to.n fo,non( karpo,w gh/n)  

Вправи в аналізі та семантизації лексики з оцінною конотацією та встановленні 
оцінного колориту речення (фрагменту тексту). Це вправи у визначенні оцінної ін-
формації на основі оцінномаркованої лексики: а) визначенні оцінної конотації виді-
лених слів, пошуку їх відповідників в українській мові та встановленні загальної 
оцінки фрагменту тексту за шкалою "добре – нейтрально; б) у знаходженні та сема-
нтизації слів з оцінною конотацією та встановленні загальної оцінки фрагменту те-
ксту за шкалою "добре – нейтрально; в) вправи в аналізі оцінної маркованості вигу-
ків та дисфемізмів, пошук їх відповідників в українській мові; г) вправи у визна-
ченні оцінки змісту та аналізі мовних і позамовних засобів її вираження.  
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Вправа. Прочитайте текст, охарактеризуйте оцінне значення вигуків та пов-
нозначних слів з оцінною конотацією. Визначте загальну оцінку за шкалою "добре – 
нейтрально – погано" поданих фрагментів текстів. 

Вправа. Прочитайте текст, визначте, як може інтерпретуватися з погляду 
стародавнього грека оцінка (за шкалою "добре – нейтрально – погано") описаної 
ситуації. Доведіть свою думку, користуючись культурно-світоглядним контекс-
том, у який вплітається ця ситуація. 

Емотивна інформація представлена у словах-ефективах, словах з емотивною ко-
нотацією; словах з емотивним потенціалом (слова-символи); у вигуках, словотвір-
ними засобами засоби; а також імпліцитно – сюжетно-ситуативно зумовлено та сві-
тоглядно-культурно зумовлено. Саме ці показники емотивності і повинні, на нашу 
думку, стати предметом спеціального вивчення. 

Вправа. Прочитайте подані слова, випишіть у три колонки: а) слова зі значен-
ням радості, б) слова зі значенням смутку, в) слова зі значенням сорому. Визначте 
слова, емотивна семантика яких залежить від контексту. 

avglai,a( gai,w( evleleu/( euvagge,lia( qu,ein( ivou,( ivw,( katacai,rw( klausi,gelwj( avtimi,a( mel
anei,mwn( ovtotu,zw( ouvai,( a;qumoj( avki,qarij( auvai,nw bi,on( baru,qumoj( e;a( aivdw,j( aivscu,nh) 

Вправи в аналізі та семантизації лексики з емотивною конотацією та встанов-
ленні емотивного колориту речення (фрагменту тексту). Це вправи у визначенні 
емотивної інформації на основі емотивномаркованої лексики: а) вправи у визна-
ченні емотивного значення слів-ефективів; б) вправи у визначенні емотивності фра-
гменту тексту шляхом аналізу маркованої лексики (гіпербол, слів-символів, еквати-
вів, етнофобізмів); в) вправи у визначенні емотивності фрагменту тексту шляхом 
аналізу вигуків, емфатичних засобів.  

Вправа. Прочитайте фрагмент тексту, знайдіть слова-ефективи, визначте їх 
емотивне значення. Охарактеризуйте загальний емотивний колорит змісту. 

Вправа. Прочитайте фрагмент твору, визначте емфатичні засоби посилення 
емоційної виразності мовлення. 

Прикладом вправи в інтерпретації сюжетно-ситуативно зумовленої та світогля-
дно-культурно зумовленої емотивності може слугувати наступна.  

Вправа. Прочитайте текст, визначте, як може інтерпретуватися з погляду ста-
родавнього грека емоційна насиченість описаної ситуації. Доведіть свою думку, кори-
стуючись культурно-світоглядним контекстом, у який вплітається ця ситуація. 

Навчання інтерпретації змістовно-концептуальної інформації є, на наш погляд, 
однієї з найголовніших та найскладніших проблем, оскільки цей тип інформації 
виявляється й інтерпретується шляхом складної синтетичної конденсації й когніти-
вної переробки цілісного змісту. Вилучення змістовно-концептуальної інформації є 
результатом когнітивної переробки змістовно-фактуальної, змістовно-підтекстової, 
емотивно-оцінної інформації, культурно-специфічної лексики у тісному зв'язку з 
історико-культурним контекстом доби, біографією автора, умовами написання тво-
ру, особливостями літературного процесу, жанру твору тощо.  

Тому для інтерпретації змістовно-концептуальної інформації (ідеї) автентичного 
тексту насамперед необхідно сформувати систему екстралінгвістичних знань, озна-
йомити студентів з місцем цього твору в загальному літературному процесі, експлі-
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кувати зміст конвенційних та неконвенційних імплікатур, розкрити зміст емотивної 
та оцінної інформації і лише потім переходити до визначення ідеї твору. Отже, уся 
ця попередня аналітична робота має бути спрямована на виявлення змістовно-
концептуальної інформації твору, інтерпретація якої має стати наріжним каменем 
герменевтики твору. Основними видами вправ будуть такі. 

Вправа. Прочитайте твір (перекладіть), визначте його жанр, добу та обста-
вини написання, а також діалектну приналежність. Експлікуйте зміст імпліка-
тур. Визначте головну ідею твору. 

Розроблений комплекс вправ забезпечує формування знань та вмінь, необхідних 
для читання та розуміння цілісних текстів, що має стати наступним етапом у на-
вчанні давньогрецької мови. 

До читання цілісних автентичних текстів на текстово-аналітичному етапі варто 
підходити диференційовано – залежно від рівня імпліцитності тексту (фрагменту те-
ксту). В основі такого поділу необхідно, на нашу думку, враховувати лінгвістичні та 
екстралінгвістичні чинники розуміння тексту на всіх його рівнях, зокрема наявність у 
тексті (чи фрагменті) високої та середньої складності граматичних явищ, діалектних 
та архаїчних лексичних, граматичних та фонетичних одиниць, емотивів, троп, анти-
тез, паралелізмів, стилістичної конвергенції, а також смислових імплікатів [Гальпе-
рин 1981; Залевская 1988; Вдовіна 2002; Brandes 1975; Finzer 1993]. Низька імпліцит-
ність текстів визначається насамперед кількісними характеристиками – наявністю 
великої чи малої кількості граматичних імплікатів, також невеликої кількості локати-
вних, які легко можуть тлумачитися студентами в межах певного контексту чи ситу-
ації (тобто студент може просто здогадатися про значення імпліката), а також лока-
тивних імплікатів, які відомі студентам і тому не створюють перешкод під час розу-
міння тексту. Середня імпліцитність текстів визначається якісно-кількісними харак-
теристиками – наявністю великої чи малої кількості як граматичних, так і смислових 
імплікатів, однак смислові імпліками обмежуються тільки локативними. На відміну 
від текстів з низькою імпліцитністю, тексти з середньою імпліцитністю мають такі 
локативні імплікати, яких студент раніше не зустрічав, яких він не може витлумачити 
з контексту чи ситуації і які потребують тлумачення. Висока імпліцитність текстів 
визначається якісними характеристиками – наявністю насамперед глибинних та тем-
них імплікатів (темними імплікатами у давньогрецьких текстах найчастіше є абстра-
ктні терміно-поняття, а також факти, достовірність яких ставиться під сумнів), наяв-
ністю у тексті підтекстової та концептуальної інформації. Локативні імплікати слу-
гують лише як засоби у визначенні ідеї твору та експлікації його змісту.  

Під час читання текстів (фрагментів) з низькою імпліцитністю варто використову-
вати синтетичне та аналітичне читання. Синтетичне читання відбуватиметься у три 
етапи: на передтекстовому етапі передбачається аналіз лексичних, граматичних явищ, 
а також локативних імплікатур, які зустрічаються у тексті і можуть перешкоджати його 
розумінню; на притекстовому етапі робиться установка на зміст прочитаного тексту; 
на післятекстовому етапі відбувається перевірка глибини, точності, повноти та чіткості 
розуміння змісту тексту. Аналітичне читання на цьому етапі має супроводжуватися 
синхронним перекладом. На передтекстовому підетапі аналітичному читанню передує 
синтетичне оглядове для визначення теми твору, а також складових його сюжету.  



Studia Linguistica. Випуск 3/2009 

 

 348

Під час читання текстів (фрагментів) з середньою імпліцитністю перевага має 
надаватися аналітичному читанню. Аналітичне читання супроводжуватиметься пе-
рекладом, вибірковим лінійним аналізом граматичних явищ, культурномаркованих 
лексичних одиниць, лінійним тлумаченням локативних імплікатів. На передтексто-
вому підетапі аналітичному читанню передуватиме синтетичне оглядове для визна-
чення теми твору, історико-культурних передумов, часу, місця написання, жанру 
твору, а також складових його сюжету. Завершуватися аналітичне читання повинне 
розгорнутим коментарем описуваних подій.  

Під час читання текстів з високою імпліцитністю на передтекстовому підетапі має 
проводитися синтетичне оглядове читання для визначення теми твору, а також скла-
дових його сюжету з метою оптимізації антиципації змісту тексту під час аналітич-
ного читання, визначення прошарків інформації, які потребують інтерпретації; аналі-
тичне читання здійснюватиметься смислово і логічно завершеними фрагментами те-
ксту, які супроводжуватимуться перекладом, вибірковим лінійним аналізом грамати-
чних явищ, культурномаркованих лексичних одиниць, вербальних та невербальних 
засобів вираження інформації, локативних, глибинних та темних імплікатів. 

 
В статье представлена модель обучения чтению древнегреческих оригинальных текстов, включающая 

четыре этапа. Поданы основные типы упражнений для формирования читательских и интерпретацион-
ных умений. Основной акцент сделан на формировании умений интерпретации фактуальной, подтексто-
вой, эмоциональной, оценочной и концептуальной информации.  

Ключевые слова: понимание текста, этапы обучения языку, интерпретация текста. 
 
The article presents a model for teaching reading original Old Greek texts, which includes four stages. 

Main types of exercises in formation of reading and interpretation skills are presented.  
Key words: text comprehension, stages of language learning , interpretation of the text. 
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