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Агиіегі, ./.: ІІІичціпігіпа уаіпЕ і УЄЇЄІЄ. УуЛаІа Ііпіуеггіїа Раїаскбпо V ОІотоисі, 
ОІотоис 1999, 268 5. 

Набута незалежність України ( нещодавно молода держава відсвяткувала 
своє перше десятиліття - Акт проголошення незалежності був прийнятий 24 
серпня 1991 р.) призвела до виразно ширших прямих ( на відміну від опосеред
кованих у зв'язку з попереднім республіканським статусом у межах бувшого 
Радянського Союзу) політичних, економічних, наукових та інших контактів, що, 
відповідно, стимулювало появу в самій Україні та за її межами, в близькому і 
далекому зарубіжжі, значної кількості нових наукових центрів і навчальних 
закладів, спрямованих як на наукове дослідження так і на практичне вивчення 
української мови та літератури. 

Вищезазначене певним чином зумовило й рішення Міністерства освіти 
Чеської республіки сприяти відкриттю на Філософських факультетах універси
тетів у Брно (1993 р.), а пізніше й в Оломоуці (2000 р.) спеціалізації «українська 
мова та література», що, в свою чергу, порушило питання про термінове ство
рення підручників і посібників різних рівнів та спрямувань для забезпечення 
навчального процесу та підготовки власних майбутніх фахівців-україністів. Ціл
ком зрозуміло, що на той час відчувався значний дефіцит відповідної навчальної 
та навчально-методичної літератури в багатьох країнах світу, включаючи й саму 
Україну (де, як нами вже було зазначено в попередній рецензії, з відомих причин, 
лише протягом останніх років почав бурхливо розвиватися практично новий і для 
«материкових» викладачів-україністів лінгвометодичний напрямок, що може бути 
означений «українська мова як іноземна», див. Зубов М. І., Кочіш М:. Навчальні 
тексти і діалоги з української мови для початківців. .ІАТЕРгеи, Сегед, 1999, 123 
з. - Орега Зіауіса Я. X., і. 4. 8. 64-65.188К-1211-7676. 2000 (икг.). 

Отож, як своєрідну відповідь і своєчасну реакцію на нагальні потреби 
чеського суспільства можна розглядати й посібник відомого українського та 
чеського славіста, доктора філологічних наук, професора Й. Андерша під нетра
диційною для такого роду праць назвою Шга,ііп!>їіпа УІІПІ І УЄЗЄІЄ, котрий є 
складовою частиною ряду його публікацій, присвячених цій проблематиці й ви
кликаних вищевказаними взаємопов'язаними та взаємозумовленими причинами 
(Іікгаііпзко-Сезке' аЧаІову /^а2укоVа еіікеїа /, ОІотоис 1996; ІЛсгаііпзко-Сезке" сііаіо-
8у / Іагукоуа еіікеїа, Угогу сіокитеїлй /, В т о 1998; у співавторстві з Л. Даниленко 
Ргакііску Сезко-икгаііпзку зіоупік / Екопотіка. Ріпапсе. ОЬсНсхі /, ОІотоис 2000). 

Я К зазначає сам автор у вступній частині, підручник призначений, перш за 
все, студентам- україністам та русистам, але може бути використаний також і 
тими, хто хоче вивчити українську мову самостійно. 

Посібник складається з 19 лекцій, які побудовані за схемою: тексти, при
свячені традиційним для багатьох аналогічних публікацій темам (Моя родина, 
У гастрономі, У ресторані, В універмазі, У перукарні, На поштамті, Місяці року, 
Квартира, Зовнішність людини, Характер людини та ін.), фонетичний і 
граматичний матеріал ( спрямований на ознайомлення з основними поняттями, 
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без яких неможливе системне вивчення мови, та з особливостями парадигматики 
іменних і дієслівних одиниць; крім того в цій частині слід віддати належне 
намаганням автора звернути увагу на спільні й відмінні риси обох мов), вправи, 
слова, словосполучення та питання до тексту. Варто також зазначити, шо 
автором в багатьох випадках крім текстового міні-словничка подається значно 
ширший лексичний інвентар, спрямований на збагачення лексикону студента 
в тій чи іншій галузі. В посібнику крім того представлені зразки найчастіше 
вживаних формул мовленнєвого етикету, офіційних документів особистого та 
«виробничого» характеру (автобіографія, характеристика, доручення, довідка, 
розписка, запрошення, угода, свідоцтво про народження та одруження, установ
чий договір). Слід звернути увагу також на матеріали публікації, котрі несуть 
в собі країнознавчу та культурологічну цінність. Це, насамперед, подані у посіб
нику тексти про Київ - столицю України, Дні тижня, Із щоденникових записів (О. 
Довженка), державний гімн України, а також популярні українські народні й 
авторські пісні та вірші відомих і улюблених поетів (М. Рильський, В. Сосюра, О. 
Олесь, В. Симоненко, А. Малишко, Д. Павличко, М. Луків та ін.). 

Загальновідомо, шо однією із суттєвих складових характеру українців є 
невмирущий гумор. Українці люблять жартувати, сміятися, люблять гостре слів
це. Отож, мабуть, добре знаючи це, автор практично до кожної лекції включив 
веселі оповідання й анекдоти, намагаючись створити в такий спосіб атмосферу 
невимушеності, а тим самим кращого та швидшого запам'ятовування матеріалу й 
активізації навичок усного та писемного мовлення. 

Цінною як для викладача, так і для студента є також друга частина 
посібника під назвою «Українські тексти для читання і вправ». Тут представлені 
зразки художньої прози та поезії визначних українських митців 19-20 ст., 
починаючи «Енеїдою» І. Котляревського, Г. Квіткою-Основ'яненком, П. Гула-
ком-Артемовським і закінчуючи Б. Стусом, Б. Олійником, І. Драчем та ін. 
(загалом більше тридцяти авторів). 

Третя частина - це додатки, серед яких знаходимо таблиці, що допоможуть 
не лише студентові, а й будь-кому, хто буде мати бажання ознайомитися з пра
вилами переписування/транслітерації антропонімів і топонімів з чеської мови на 
українську й навпаки, таблиці відмінювання та утворення ступенів порівняння, 
а також словничок українських лінгвістичних термінів. 

Вважаємо, що матеріали, запропоновані проф. Й. Андершем у посібнику, 
з методичної точки зору спрямовані на практичне оволодіння всіма видами 
мовленнєвої діяльності, а саме аудіюванням, мовленням, читанням, письмом, 
а звідси, на забезпечення умов оволодіння фаховими дисциплінами українською 
мовою та підготовку до спілкування як на побутовому, так і, потенційно -
згодом, на соціально-політичному та культурному рівнях. 

Представлена праця може прислужитися не лише вузьким фахівцям, 
зокрема - викладачам української мови як іноземної та студентам-україністам 
в Чехії, а й усім тим, хто цікавиться минулим і сьогоденням України, її культу
рою та народом, який створив цю чарівну мелодійну мову, котра за кількістю 
носіїв посідає друге місце в світі серед слов'янських і почесне місце в другій 
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десятці мов після китайської, англійської, гінді й урду, російської, німецької, 
японської, іспанської, індонезійської, арабської, бенгалі, португальської, фран
цузької та італійської. 

Галина Миронова 

Романов, А. Ю.: Англицизмьі и ямериканизмм в русском язьіке и отношение 
к ним. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2000г. 152 с. І8ВИ 5-288-02731-5. 

Ргасе ^е уепоуапа акти&іпі ргоЬІетаїісе рге)(тапі ап£ІіскусЬ ІехікаїпісЬ рго-
зігесікй сіо зоибазпб ги&іпу V 5ігокбт киїїигпіт, зосіо1іп£УІз(іскегп і рзусЬо1іп£УІз-
ііскет азрекги. Ргосез р ^ і т а п і зе Іак Ьосіпоіі котріехпб, і). 2 Ьіесіізка Ьізіогіе 
гизко-ап£ІіскусЬ киїїитІсЬ угіаЬй, г Ьіесіізка зіауи гизке" зроіеіпозіі У 90. ІеІесЬ 20. 
зіоіеіі і г Ьіесіізка оЬеспусЬ Іепс-епсІ V зоибазпе гиЗііпб. 2у1а8іп1 сійгаг зе кіасіе па 
Ьосіпосепі іоЬоіо ]еуи Ьбіпуті позіїеіі )гаукгі (і ос-Ьотуті аиіогіїаті (ЗОСІОІО£ОУ6, 
зрізоуаіеіб, риЬІісізІб). 

Ргасе т а пазіесіщісі зігикіиги: ргесітіиуа, сіезеї каріїоі, гаубг, гогзаЬІу ргеЬІесІ 
зекипсіагпі Іііегаїигу (ргез 200 роїогек V ги$(іпб, ап£ІібІіпб і Се5ііпд), ргесітбіпу а 
_Ітеппу геізіНк, па гаубг зе иуасіі геїзіРік сіїоуапусЬ ап£Іісізтй. 

Затоіпу оЬзаЬ Іге гогсібііі сіо сіуои базіі - базіі ргеуагпб зосіоііпєуізііске" а 
киїїигпі а базіі гуге 1іп£УІзІіскб. Сазі зосіо1іп£УІзІіск& а киїшті оЬзаЬи)е зезі каріїоі. 
2<1е аиіог росіауа уукіасі Ьізіогіе гизко-ап£ІіскусЬ ]агукоуусЬ і зроІебепзкусЬ угіаЬй 
оа* роїоуіпу 16. зіоіеіі 0*0 зоибазпозіі а убпіуе зе зроіебепзкегпи Ьосіпосепі ап£Іісіз-
тй У гиЛіпб а ргоЬІетаїісе ]агукоу6 роїіііку зіаіи. 8ат аиіог ргозагіле роїіііки І2У. 
итігпбпбЬо ригізти, кіегу (оіегіуе Гипкбпб росітіпбпе рге^тку, аіе осІтіі4 рге)(тку 
з рІпоЬосІпоІпу екуіуаіепіет У гизїіпб (рг. тинейджер - подросток). А. їй. Яота-
ПОУ зе орігі о уеїті робеїпои осіЬогпои Іііегаїиги а иу£сІІ рНкІасіу оЬс-оЬпусЬ ]еуй і 
у.)іпусЬ ]агусїсЬ (рг. ггапсоигзЧіпа росі УІІУЄГП ап£Ііб(іпу, беЗііпа росі УІІУЄШ пбтбіпу 
а).). Уеїті гаіітауу ^е і ргегепіоуапу зосіоІіп£УІзІіску ргйгкит, V пбтг зе аиіогоуі 
росіагіїо ргокахаї сеікоуб пе£аІіупі Ьосіпосепі ап£Іісізтй гизкуті тіиубіті (72 % 
сІоіагапусЬ зі зро_іщ'е гуіо уурй)бку зе гаротуті азосіасеті) а роргїі пбкіегб оЬеспб 
Ігасіоуапб ргесірокіасіу (рг. пе£а(іуп( Ьосіпосепі пег&уізі па Убки гезропсіепій). 

Бгипа, бізіб 1іп£УІзІіска базі ргасе оЬзаЬціе бгугі каріїоіу. Аиіог гсіе ро геугиЬ-
пегп ргеЬІесІи осІЬоте Іііегаїигу га розІесІпісЬ Ігісеї Іеі сІеГітце 5Уй) оЬ|ек( уугкити 
]ако рНтб Іехікаїпі ууріЗибку г ап£ІібІіпу сіо гиїїіпу УЄ ігесЬ тоіпусЬ згирпісЬ азі-
тіїасе, І). ЬагЬагізту („Ігапзріапіагу"), (гапзіііегоуапб уурй|бку а уурй)бку уіазіпі 
(„ргакііска (гапзкгірсе"). Оаіе зе роЛгоЬпб убпіле ЬІаупІт іетаїіскут оЬІазіет (і). 
]агук ууробеглї ІесЬпіку, зоибазпй ЬисІЬу а оосЬосІи) а ирогогпіуе па зресіїїскб гипк-
се і Гогтіїпі 2Йкопі(оз(і V игіїї апеїісізтй УЄ зіап^и тійсіеіе. № гаубг рак А. їй. 
Яотапоу пагогпб сіокіісіа сеіои 5ка1и Гипксі, кіегб ап£Іісізту а атегікапізту 
у зоибазпет гизкбт іехіи ріпі. 
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