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что, в свою очередь, ведет к формированию соци-

альной солидарности. в обществе. 

References 

1. Dovgaleva I.V. Social practices of adaptation: 

identification discourse: abstract of thesis Cand. Philos. 

Sciences Тver’, 2010. 25 p. [Published in Russian] 

2. Dobrikova K.A. Cultural implementation of 

tolerance models (on the material of the English lan-

guage). Chelyabinsk State University Bulletin. 2014. 

Vol. 7 (336). 158–161 pp. [Published in Russian] 

3. Kleiberg Yu. A. Tolerance and destructive tol-

erance: concept, approaches, typology, characteristics. 

Society and Law. 2012. Vol. 4 (41). 329–334 pp. [Pub-

lished in Russian] 

4. Fedorova S.A. Tolerance as a spiritual and 

moral quality of an individual. Works of Bratsk State 

University. Series: Humanities and Social Sciences. 

2012. Vol. 1. 146–148 pp. [Published in Russian] 

5. Kasianova E.I., Vinogradova N.I. Theoretical 

analysis of communicative tolerance. Scholarly Notes 

of Transbaikal State University. 2014. Vol. 4 (57). 28–

34 pp. [Published in Russian] 

6. Zhdanova I.I. Tolerant newspaper discourse 

(based on the material of the Russian-language foreign 

press): abstract of thesis ... Cand. Philol. Sciences. Mur-

mansk, 2015. 24 p. [Published in Russian] 

7. Yudina O.I. Axiological aspect of ethnic toler-

ance. Modern problems of science and education. 2014. 

Vol. 4. 52–60 pp. [Published in Russian] 

8. Mogilevich B.R. Communicative tolerance 

discourse. Moscow State University Bulletin. Series 

18. Sociology and Political Science. 2016. Vol. 22. № 

3. 192 – 201 pp. [Published in Russian] 

9. Karasik V.I. Language circle: personality, 

concepts, discourse. Мoscow: Gnosis, 2004. 390 p. 

[Published in Russian] 

10. Klimenko E.V. Ethnic differences and toler-

ance: on the problem of developing social and cultural 

programs for the formation of interethnic tolerance. 

Bulletin of Saint Petersburg State University of Cul-

ture. 2012. Vol. 3 (12). 46–50 pp. [Published in Rus-

sian]  

 

GENRE PARADIGM OF KAREL ZAP’S WRITING 

 

Kost S. 

Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages 

Lviv University of Trade and Economics 

Lviv, Ukraine 

DOI: 10.24412/2701-8369-2021-6-3-31-35 

 

ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ТВОРЧОСТІ КАРЕЛА ЗАПА 

 

Кость C.С. 

старший викладач кафедри іноземних мов 

Львівський торговельно-економічний університет 

Львів, Україна 

 

 

Abstract 

Karel Zap is a well-known writer and activist of the Czech national revival of the 1830s and 1860s. The article 

analyses the genre paradigm of K. Zap’s work. The author argues that K. Zap was attentive to the choice of the 

optimal form of embodiment of the content. Most frequently he used such genres as sketch (in particular, its vari-

eties, such as travel, local history, history and art), review (mostly literary) and chronicle. Among his works is a 

documentary narrative. The content of this genre as a form of text organization was determined by such factors as 

the national sense of the author, the deep understanding of space-time, the intelligibility of narration, the presence 

of the author’s «I». 

Анотація 

Карел Зап – відомий літератор і діяч чеського національного відродження 30–60-х років ХІХ століття. 

У статті проаналізовано жанрову парадигму творчості К. Запа. Авторка доводить, що К. Зап був уважним 

до вибору оптимальної форми втілення змісту. Найчастіше він використовував такі жанри, як нарис (зо-

крема, такі його різновиди, як подорожній, краєзнавчий, історико-мистецтвознавчий), огляд (переважно 

літературний), хроніка. Серед його творів є і документальна повість. Змістовність жанру як форми ор-

ганізації тексту зумовлювали такі чинники, як національне почуття автора, глибоке розуміння часопро-

стору, доступність викладу матеріалу, наявність авторського «Я». 
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Вступ. Карел Зап – відомий літератор і діяч че-

ського національного відродження 30–60-х років 

ХІХ століття. Його творчість мало досліджена. Зга-

дки про нього знаходимо у працях і листуванні су-

часників – К. Гавлічка-Боровського, Ф. Палаць-

кого, Й. Юнгманна. Про К. Запа як «світлого мужа» 

згадав І. Франко у статті «Літературне відродження 

полудневої Русі і Ян Коллар», належно оцінивши 

внесок К. Запа в українське відродження. Згадували 

про К. Запа й інші українські дослідники (П. Гон-

тар, М. Кріль, В. Моторний). Окремі аспекти твор-

чості досліджували чеські дослідники Ї. Горак, В. 

Гостічка, К. Паулі, Л. Фейгл. Серед них найбільшої 

уваги заслуговує праця Ї. Горака «Три чеські пись-

менники в Галичині» [1]. Ї. Горак сформулював кі-

лька важливих тез щодо творчості К. Запа: ідеалом 

молодого К. Запа був національний письменник; К. 

Зап поєднував патріотичні прагнення з науковими 

цілями; К. Зап був безпристрасним і не боявся ви-

словлювати правду; він свідомо висвітлював у 

своїх публікаціях будительські тенденції. Ї. Горак 

сформулював доволі цікаві думки про творчий ме-

тод К. Запа, його стиль, жанрові ознаки публікацій. 

Проте ця загалом слушна оцінка творчості К. Запа 

не позбавлена і безпідставних тверджень. Так, Ї. Го-

рак уважав, що К. Зап вузько, а саме в етнографіч-

ному сенсі, розумів поняття «національність», вба-

чав вияв національного лише в народній творчості. 

Не зміг Ї. Горак правильно з’ясувати і жанрову при-

роду тих 11 розділів, з яких складалися «Мандрівки 

і прогулянки по Галицькій землі» – він визначив їх 

як фейлетони. 

У контексті порівняльного літературознавства 

К. Зап цікавий для нас тим, що його творчість – 

одна із важливих сторінок історії чесько-українсь-

ких літературних взаємин, що у його світогляді ві-

дбулася еволюція від нереальної й утопічної конце-

пції слов’янської взаємності Я. Коллара до націона-

льної ідеї, що його внесок у формування й 

збереження чеської національної ідентичності був 

значним, а у світлі означеної проблеми – тим, що 

К. Зап був новатором у жанрових пошуках. Пи-

тання жанру (його вибору, еволюції, історичної та 

національної зумовленості, естетичних, пізнаваль-

них чи психологічних аспектів) ніколи не втрачали 

актуальності. Творча людина, яка споглядає й пі-

знає буття та хоче його відтворити, неминуче сти-

кається з першочерговою проблемою: якою має 

бути форма тексту, як і що показати (бо наше мис-

лення не сприймає буття як хаос, як непов’язані між 

собою окремі факти і події), як узгодити побачене і 

пізнане буття з жанровими вимогами до тексту. 

Мету статті ми вбачаємо в тому, щоб визна-

чити жанрову парадигму і природу творчості К. 

Запа та ідейно-концептуальні особливості його пу-

блікацій. 

Методи дослідження. У статті використано 

контактологічний, типологічний методи, етноіма-

гологічний та генологічний підходи. 

Основна частина. У випадку К. Запа ми маємо 

справу з різними сферами творчої діяльності. Це 

неминуче спонукало К. Запа до осмислення й аргу-

ментованого вибору жанру своїх публікацій. Дослі-

дник жанрового спектру публікацій К. Запа пови-

нен взяти до уваги те, що вибір жанру зумовлений 

не лише характером об’єкта, але й задумом автора, 

не лише його ерудицією, а й національною специ-

фікою, вимогами національного відродження. 

Треба взяти до уваги й той факт, що в середині ХІХ 

століття система жанрів у літературі лише форму-

валася. До речі, сучасні дослідники вважають, що 

«новочасне літературознавство стало свідком при-

наймні трьох потужних вибухів, які дощенту зруй-

нували жанрову ієрархію і спричинили кризові 

явища в генології. Ті руйнівні вибухи припали на 

період світоглядних і стильових переломів: від кла-

сицизму до романтизму, від позитивізму до модер-

нізму і від модернізму до постмодернізму» [2, с. 

197]. 

У середовищі чеських істориків літератури 

доби відродження мало займалися теорією жанрів. 

Наприклад, Й. Добровський, автор «Історії чеської 

мови та літератури» (1792), поділом літератури на 

жанри не цікавився. Теоретичним проблемам літе-

ратурних жанрів уже більше уваги приділяв Й. Юн-

гманн, йдеться про його працю «Словесність або 

збірка прикладів з коротким коментарем про стиль» 

(1820), друге видання цієї праці – 1845 рік, третє – 

1846 рік, але вже із зміненим підзаголовком («Сло-

весність або Наука про красномовство прозове, по-

етичне і мовознавче зі збіркою прикладів у віршо-

ваному і невіршованому мовленні»). (У рубриці 

«Подорожні нариси» Й. Юнгманн згадав і «Манд-

рівки і прогулянки по Галицькій землі» К. Запа, бо 

вважав їх взірцем подорожнього нарису). Пробле-

матики жанрів стосувалася і праця Й. Юнгманна 

«Історія чеської літератури або систематичний 

огляд чеських творів з короткою історією нації, 

освіти і мови» (1825). 

У жанровому відношенні цікава вже перша ве-

лика праця К. Запа – «Дзеркало життя Східної Єв-

ропи» (1843–1844). Перші два томи мають спільну 

назву «Картини, повісті, анекдоти з національного 

і суспільного життя» (1843). Щоправда, назва не ці-

лком адекватно передає жанрову палітру текстів, 

уміщених у книзі. Річ у тім, що ці тексти К. Запові 

не належать. Це, по суті, антологія, а К. Зап висту-

пав як перекладач, редактор і упорядник. Видання 

цікаве, бо в передмові К. Зап зазначив: «…я бажав 

би якнайшвидше ознайомити наших читачів із кра-

їнами Східної Європи, з народами, які найбільше 

споріднені з нами, з їхнім суспільним життям, хара-

ктером, звичками і звичаями, з їхньою долею й іс-

торичними пам’ятками» [3, с. V]. Мовою сучасного 

порівняльного літературознавства можна сказати, 

що К. Зап прагнув створити літературний етнообраз 

цих народів. Перекладаючи твори представників ін-

ших національних літератур для цієї антології, К. 

Зап мав на меті ще одне – збільшити кількість праць 

чеською мовою. Проте К. Запові як упорядникові 

не вдалося зібрати такі публікації, які би у своїй су-

купності і незалежно від жанру, предмету розмови, 

теми творили б систему і показали основні супере-

чності, проблеми, тенденції, типи людських харак-
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терів різних народів початку 40-х років ХІХ сто-

ліття. Авторам публікацій не вистачало, крім гли-

бинного осмислення того, що вони описували, і ро-

зуміння історичного часу, і вміння поєднати час і 

простір, осмислити те, що можна охопити поняттям 

часопростору (хронотопу), поняттям, яке згодом у 

науковий обіг упровадив М. Бахтін. Тепер літерату-

рознавці активно використовують поняття хроно-

топу (хронотопічності) як ознаки художнього ба-

чення, належно оцінивши його методологічну 

спроможність й естетичну цінність. Хронотопіч-

ність бачення і відображення буття і була прита-

манна К. Запові. Це особливо відчутно в третьому 

томі «Дзеркала життя Східної Європи» – у «Манд-

рівках і прогулянках по Галицькій землі» (1844). У 

цьому томі К. Зап описав побут, звичаї мешканців 

(українців, поляків, частково і євреїв). 

Європейський (і чеський, зрозуміло) читач се-

редини ХІХ століття мав змогу читати «Мій подо-

рожній журнал» Й. Гердера, «Подорож до Італії» 

Й. Гете. Образ мандрівника він міг спостерігати і в 

праці Я. Коменського «Лабіринт світу і рай серця», 

описав свою подорож до Італії Я. Коллар. 1841 року 

вийшов друком подорожній нарис Й. Гурбана «Ма-

ндрівка словака до слов’янських братів у Чехії і 

Моравії». Написано його щиро, емоційно, але з 

огляду на змістовність, на суспільну значущість по-

рушених проблем цей подорожній нарис значно по-

ступався подорожнім нарисам, з яких складалися 

«Мандрівки і прогулянки по Галицькій землі». 

Жанровою особливістю подорожніх нарисів К. 

Запа була не лише докладна й скрупульозна фікса-

ція (звичаїв, одягу, побуту, архітектури, народних 

пісень, колядок, взаємин). Спостережливість, дета-

льність, документальна фіксація побаченого поєд-

нувалися у К. Запа з осмисленням контексту, з на-

маганням окреслити окремі факти у широкій сис-

темі зв’язків. Це можна назвати повнотою 

авторського бачення, а якщо керуватися вимогами 

літературної етноімагології, то треба визнати, що К. 

Зап описував той край, який був для нього якщо й 

не «чужий», то «інший». З одного боку, це розу-

міння й відображення «іншого» зміцнювало націо-

нальну ідентичність автора, а з іншого, він намага-

вся зрозуміти національні особливості етносів Га-

личини. Певна естетизація нового, невідомого, що 

К. Зап бачив у мультинаціональній та мультикуль-

турній Галичині, не завадила йому зауважити і фа-

кти соціальної несправедливості, а мали вони між-

національний характер (зверхнє ставлення польсь-

кого суспільства до українського не узгоджувалося 

із романтичною концепцією слов’янської взаємно-

сті; К. Зап як романтик і гуманіст прагнув гармонії 

й справедливості у міжслов’янських взаєминах).  

К. Зап культивував й інші види нарису – крає-

знавчий, історико-мистецтвознавчий. Наприклад, 

«Спогади про Львів», що появилися в журналі 

«Časopis Českého museum» 1845 року – це не спо-

гади в буквальному розумінні, а саме краєзнавчий 

нарис, де автор своєрідно тлумачить часопростір 

Львова. К. Зап поєднав географічний опис міста із 

описом суто етнографічним (розповідав про звичаї, 

святкування Великодня), мистецтвознавчим (опис 

архітектури Львова), а також і з історичним екску-

рсом. Таке вклинення історичного наративу давало 

змогу і авторові, й читачеві подумати над пробле-

мою національної ідентичності міста, яке свого 

часу заснували українські князі. Таким чином, К. 

Зап сприймав Львів як текст, як топос, але україн-

ський у минулому і мультинаціональний та мульти-

культурний у сучасному. Ось чому у сприйманні 

Львова з боку К. Запа як складного тексту ми ба-

чимо не дескриптивний підхід, а есенціалістський, 

аналітичний, намагання зрозуміти історичну суть 

міста як тексту, як контексту, семантичне поле 

якого охоплює історичні, національні, мистецькі, 

краєзнавчі, побутові пласти. 

К. Зап часто використовував жанр краєзнав-

чого нарису. Лише до журналу «Světozor», який ви-

ходив за редакцією П. Шафарика, він написав по-

над сімдесят публікацій про пам’ятки сакральної 

архітектури Чехії – «Тинський храм у Празі» 

(1854), «Празький храм св. Віта» (1858), «Каплиця 

св. Хреста і св. Катерини в Карлштайні» (1858) та 

ін. 

Зазначимо, що К. Запові йшлося не лише про 

розширення знань з історії рідної землі. Справжні 

цінності й ідейно-виховні смисли були значно гли-

бшими й історично важливішими, хоча іноді були 

приховані за розповіддю про звичайні факти й де-

талі. Річ у тім, що К. Зап постійно намагався наго-

лосити на тому, що чеський народ має великі істо-

ричні й культурні традиції (К. Зап походив із німе-

цькомовної родини і ніколи не заперечував 

значення німецької культури в історії Чехії, він був 

толерантним у ставленні до інших народів). Просто 

як літератор і мандрівник він фіксував побачене, 

сприймаючи його в контексті ціннісних та ідейних 

смислів чеського національного відродження.  

Цікавою в цьому сенсі є й велика праця К. Запа 

та Ф. Міковца «Старожитності й пам’ятки землі Че-

ської» (1860–1864), яку він завершив після смерті 

свого молодшого колеги і співавтора. У цій праці К. 

Зап продовжував традиції П. Шафарика 

(«Слов’янські старожитності»), Ф. Палацького 

(«Опис Чеського королівства»). За жанром публіка-

ції цієї праці можна віднести радше до історико-ми-

стецтвознавчого нарису, в якому документальність, 

наукова доступність і професійність оцінки поєдну-

ється з оповідністю. У цих публікаціях помітне ба-

жання К. Запа збагатити жанрові можливості на-

рису: він використовував різні легенди, повір’я, які 

стосувалися того чи іншого об’єкта опису, цитував 

згадки про цей об’єкт у літературі. Такий прийом 

використано в описі замків, ратуш, костелів, місте-

чок («Храм св. Барбори в Кутній Горі», «Біла Гора 

біля Праги», «Дєчин» та ін.). Про кожен об’єкт К. 

Зап писав так, ніби він був свідком подій, ба більше 

– він розповідав про це в контексті конкретної істо-

ричної ситуації. Якщо в подорожніх нарисах «Ман-

дрівок і прогулянок по Галицькій землі» можна за-

уважити репортажність як їхню органічну ознаку, 

то в краєзнавчих й історико-мистецтвознавчих на-

рисах пізнішого періоду можна зауважити більшу 

заглибленість в історичну сутність предмета роз-

мови. Цікавими у жанровому сенсі є ті краєзнавчі 
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нариси, що їх К. Зап написав у формі путівників 

(«Опис столиці Королівства чеського Праги», 

«Прага. Опис королівського міста Праги для інозе-

мців та місцевих», «Путівник по Празі»), бо помі-

тне прагнення автора белетризувати, «олітерату-

рити» оповідь. 

У жанровій палітрі публікацій К. Запа присут-

ній також огляд. К. Зап друкував огляди польської 

літератури не лише у чеських журналах «Květy», 

«Česká včela», «Vlastimil», «Časopis Českého 

museum» – «Короткий огляд найновіших творів 

польської літератури» (1838), «Польська літера-

тура» (1839), «Найновіші польські твори» (1839), 

«Огляд сучасної польської літератури аж до 1842 

року» (1844), надрукував статтю «Про духовне і по-

етичне життя польського народу» (1840). К. Зап 

опублікував огляд польської літератури і в часописі 

визначного поета ілірійського руху Станка Враза 

«Kolo». Безперечно, публікації К. Запа про поль-

ську літературу треба розглядати у контексті 

слов’янських взаємин, вони свідчать про К. Запа як 

про такого прихильника ідеї слов’янської єдності, 

який прагнув, щоб взаємини були рівноправними і 

справедливими. Його публікації відзначалися ува-

гою до фактів польського літературного процесу та 

ґрунтовним знанням усіх етапів розвитку польської 

літератури, яку він високо оцінював за патріотизм і 

націєтвірну роль. К. Зап наголошував на провідній 

ролі польської літератури у слов’янському світі, зо-

крема в західних і південних слов’ян. Він високо 

оцінював творчість А. Міцкевича і представників 

«української школи» в польській літературі. 

Про те, що К. Зап надавав великого значення 

історичній оповіді й пошукам оптимального жанру 

для її втілення, свідчить поява «Чесько-моравської 

хроніки» (1862–1872). К. Зап мав попередників і в 

чеській історіографії, і в історичній прозі. Це Кос-

мас, який писав свою «Хроніку» в ХІ–ХІІ ст., це пе-

рша віршована хроніка Даліміла в XIV ст., т. зв. 

«Празька хроніка» Б. Пісаржа, «Чеська хроніка» 

(1537) Б. Більовського, «Хроніка заснування землі 

чеської та її перших мешканців» (1539) М. Кутена, 

«Хроніка чеська» (1541) В. Гайєка. Націєтвірний 

підхід К. Запа до історичних і суспільних проблем 

найбільшою мірою проявився в «Чесько-моравсь-

кій хроніці» – це була найбільша за обсягом і 

остання праця К. Запа, що завершувала творчий 

шлях автора. К. Зап писав у передмові про важливе 

завдання і значення національної хроніки, яка після 

Біблії повинна бути в кожній родині, а кожен син і 

дочка повинні з неї дізнаватися про долю вітчизни, 

діяльність предків, їхню мораль і спосіб життя. Він 

зазначав: «Національна хроніка повинна бути дже-

релом любові до вітчизни і сім’ї, повинна роздму-

хувати іскру святого вогню, що його називаємо па-

тріотизмом» [4, c. 1]. У передмові К. Зап сформу-

лював кілька положень, які й творили 

концептуальну основу «Чесько-моравської хро-

ніки»: 1) попередніх хронік уже замало, щоб задо-

вольнити запити вимогливішого часу (тобто сучас-

ності), бо обмеженість, яка зв’язувала дух хроніке-

рів, несумлінність і легковажність, з якою вони 

описували народ і націю, лише викликають неспо-

кій у думках кожної свідомої людини; 2) хроніка, 

яка б лише описувала подію за подією, але не дбала 

про внутрішній зв’язок між ними, яка б не зобра-

жала характери і мотиви вчинків, не пропонувала б 

читачам сучасного погляду на давній устрій дер-

жави і нації – така хроніка не відповідала б ні су-

часності, ні потребам народу; 3) хронікер нинішніх 

часів (а К. Зап саме таким себе і вважав) мусить 

знати, чого від нього очікує наука, він має оволо-

діти обширним історичним матеріалом, а до своєї 

мети прямувати так, щоб читач цього навіть не за-

уважив, щоб читач сам захоплювався чи насоло-

джувався подіями, які описує хронікер; через це в 

хроніці нема місця для науково-довідкового апа-

рату; 4) хронікер до певної міри повинен мати сво-

боду, а в тих випадках, коли не вистачає джерел, 

оповідь можна доповнювати віддаленими в часі ар-

гументами, але обережно, не на шкоду історичній 

правді; 5) сьогодні хроніка повинна бути істинним 

історіописанням, справді суто національним. 

Останнє концептуальне положення найважливіше, 

воно однозначно свідчить не лише про націєтвірну 

спрямованість усієї праці, але й про національну 

ідею як концептуальну основу історичного нара-

тиву К. Запа. «Хроніка» К. Запа – це не суто нау-

кова праця, їй притаманна публіцистичність, це її 

органічна риса. У жанрі хроніки як різновиду істо-

ричного твору К. Зап на основі документів виклав 

історію Чехії. Жанр хроніки К. Зап обрав саме тому, 

що це дало йому змогу: 1) звернутися до всього че-

ського суспільства як до читацької аудиторії; 2) по-

казати історію чеської нації від її початків і розпо-

вісти про її найважливіші події; 3) поєднати істори-

чний наратив з популярністю викладу; 4) 

осучаснити минуле намаганням відродити тради-

ційні цінності чеської нації. 

Про жанрові пошуки К. Запа свідчить і поява 

звичаєвої повісті «Гальшка, княжна з Острога», яку 

К. Зап написав на основі польських документаль-

них джерел. 

Висновки. Творчість К. Запа стосувалася різ-

них сфер літературно-документальної й науково-

популярної діяльності. Це спонукало його до ви-

бору оптимальної форми втілення змісту. Він вико-

ристовував такі жанри, як подорожній нарис (є під-

стави назвати його одним із основоположників 

цього жанру в чеській літературі й публіцистиці), 

огляд (літературний). Те саме стосується й жанру 

хроніки, який К. Зап використав в «Чесько-морав-

ській хроніці», особливо якщо йдеться про компо-

зицію твору та белетризацію змісту. Найважливіші 

види нарису, найбільш характерні для К. Запа, – по-

дорожні, краєзнавчі, історико-мистецтвознавчі. 

Змістовність жанру як форми організації текстів К. 

Запа зумовлювали національне почуття (патріо-

тизм) як похідне від національної ідеї, відчуття ча-

сопростору, узгодженість між задумом і можливос-

тями аудиторії (звідси ясність, доступність у ви-

кладі складного матеріалу), наявність «Я» 

(присутність автора), використання таких мовних і 

літературних засобів, які забезпечували поліфоні-

чне звучання твору та розуміння його суті. 
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Abstract 
This article examines the problems of the educational text in teaching foreign students. A range of issues 

related to the need to form speech competence in foreign students is determined. Difficulties that foreign students 

have in reading, understanding and reproducing the educational text are analyzed. Possible ways of solving these 

problems are suggested using props and key phrases. 

Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблематика учебного текста при обучении иностранных сту-

дентов. Определяется круг вопросов, связанных с необходимостью формирования у иностранных студен-

тов речевой компетенции. Анализируются трудности, возникающие у иностранных студентов при чтении, 

понимании и воспроизведении учебного текста. Предлагаются возможные пути решения этих проблем с 

помощью использования опор и ключевых фраз. 
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На современном этапе развития высшего обра-

зования в России одной из важнейших задач явля-

ется привлечение иностранных студентов для обу-

чения в отечественных вузах. Иностранный сту-

дент, обучающийся в российском высшем учебном 

заведении, не только осваивает основы будущей 

профессиональной деятельности, но и становится 

культурным, духовно-богатым человеком, готовым 

к диалогу культур в межнациональной среде. 

В статье «Русский язык как иностранный: к во-

просу выбора педагогических технологий» Е.А. Ве-

ликанова обоснованно утверждает, что «совершен-

ствование преподавания русского языка как ино-

странного является одной из концептуальных 

задач, способствующих сохранению, распростране-

нию и развитию русской культуры» [Великанова, 

2015, с. 197]. 

Учебный текст мы выделяем в качестве объ-

екта исследования, так как он расширяет професси-

ональные компетенции обучаемых и способствует 

совершенствованию их языковых знаний и навы-

ков. 

В настоящее время существует достаточное 

количество работ, посвященных исследованию 

учебного текста. Серьезный вклад в его изучение 

внесли: Е.А. Баженова, С.А. Вишнякова, Н.И. Жин-

кин, Н.Д. Зарубина, И.А. Зимняя, М.Н. Кожина, 

З.И. Клычникова, Н.М. Лариохина, И.А. Мазаев, 

Р.И. Малевич, Н.А. Метс, Е.И. Мотина, 

И.Г.Проскурякова и др. Отечественная психолинг-

вистика представляет значимый интерес в общем 

научном пространстве; высокую частотность цити-

рования имеют труды И.Н. Горелова, Е.Н. Винар-

ской, П.С. Выготского, Н.И. Жинкина, А.Н. Леон-

тьева, они в большей степени переведены на запад-

ные языки. 

Цель данной статьи – рассмотреть особенно-

сти воспроизведения учебного текста иностран-

ными студентами.  


