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based on the subject-subject paradigm of modern education, the key idea of which is to 

create models of educational and educational character, which actualize the need of each 

person for infinite self-improvement. It is hampered by a number of theoretical, 

methodological and social problems: insufficient development of programs and 

methodological recommendations to them, weak study of theory, history, pedagogical 

functions of art, not prepared material basis for full educational process. 
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ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

В РУССКИХ ПОВЕСТЯХ Т.Г. ШЕВЧЕНКО 
 

Стаканкова Т.П.  (Харьков) 
 

Т.Г. Шевченко написал около двадцати повестей 

на русском языке, но до нас дошли только девять. В 

текстах этих повестей воплощено мировидение 

представителя украинского народа, обусловленное его 

менталитетом. Язык русских повестей Т.Г. Шевченко 

отличается многообразием структурных типов 

синтаксических построений. Используя определенный набор языковых средств, 

своеобразно излагая мысли, писатель раскрывает себя как языковая личность. 

В русских повестях писателя обращает на себя внимание активное 

использование именительного представления: Прекрасная умилительная 

картина! А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее 

повнимательнее – и вы увидите на ее светлом розовом фоне такие пятна, что 

невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц 

вы горько улыбнетесь и закроете уши! («Наймичка»). Центром таких 
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конструкций является имя существительное в именительном падеже. Используя 

такие конструкции, автор стремится вызвать у читателя представление о предмете 

речи, мысли. Употребляя различные формы глаголов (подойдите, всмотритесь, 

увидите, улыбнетесь, закроете), автор побуждает читателя остановиться, 

представить картину реальной действительности во всем многообразии.  

Именительный представления является экспрессивной конструкцией. Автор 

использует ее для того, чтобы ввести читателя в философские размышления, 

приглашает его принять участие в размышлении; употребляет именительный 

представления при воспоминании о каких-либо событиях. В тексте русских 

повестей данная конструкция часто выполняет функцию патетического 

восклицания; выражает значение своеобразного экспрессивного зачина. 

Т.Г. Шевченко нередко размещает именительный представления таким образом, 

что он является продолжением предшествующего текста. Это создает особый 

экспрессивный накал. 

 

 
ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

РАССКАЗА Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «ДАМА С 
СОБАКАМИ» 

 
Степанченко И.И.  (Харьков) 

 

Рассказ основан на пересечении двух координатных 

полей – временного (т.н. перфектного и 

плюсквамперфектного) и личностно ориентированного 

(ДАМА – МУЖ, ДАМА – СОСЛУЖИВЦЫ, ДАМА – 

ОБИТАТЕЛИ ДОМА ТВОРЧЕСТВА, ДАМА – ДЕТИ, ДАМА – ЖИВОТНЫЕ). 

Парадигма, формирующая антитезу ДАМА (ОНА) – МУЖ (ОН), строится на 

ряде частных противопоставлений: КРУПНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – ЖЕНА КРУПНОГО 

ДЕЯТЕЛЯ, ДОЧЬ КРУПНОГО ДЕЯТЕЛЯ; ДАМА – БАБА; ЖИЛ ГДЕ-ТО – 

ПОСЕЛИЛАСЬ В ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА. Противопоставления являются 

определениями соответствующих понятий, которые подкрепляются парадигмой 

оценки семейных отношений дамы и мужа: БЕЗОБРАЗНЫЙ РОМАН; ЕЕ 

ЭСКАПАДЫ И СКАНДАЛЫ, ИХ ПОПОЙКИ НА ВЕСЬ МИР; УТЮГИ ЛЕТАЛИ 

ПО КОМНАТЕ, НО ВСЕ ОСТАЛОСЬ ЦЕЛО, РУКИ И ГОЛОВЫ; СТРАШНО 

СКАНДАЛИЛИ ПО-АКТЕРСКИ ПРИРОДНО ПОСТАВЛЕННЫМИ 

ГОЛОСАМИ. Несколько раз повторяющееся слово ДЕЯТЕЛИ приобретает у 

Петрушевской отрицательно-оценочные характеристики. ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ 

(ОН) и ЖЕНА И ДОЧЬ ДЕЯТЕЛЯ (ОНА) оказываются не только и не столько 

противопоставленными, сколько сопоставленными. 


