
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 
 
 
 
 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
 
 

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ 
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
 
 

МОЛОДІ ФАХІВЦІ – МАЙБУТНЄ НАУКИ 

 
Випуск 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків 2012 
 
 



УДК 81’243:37.013.77 (082) 
ББК  81.2 я 43 
М54 
 

Друкується за рішенням Вченої ради факультету іноземних мов 
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(Протокол № 5 від 27 квітня 2012 р.) 
 
М 75 Молоді фахівці – майбутнє науки: Зб. статей. Випуск 3. –  

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, – 2012. – 244 с. 
 
 
     Редакційна колегія 
 
докт. пед. наук, проф. Пасинок В. Г. 
докт. пед. наук, проф. Костікова І. І. 
канд. пед. наук, доц. Довгополова Я. В. 
канд. філол. наук, доц. Дудоладова О. В. 
канд. пед. наук, доц. Свердлова І. О. 
канд. філол. наук, доц. Шамаєва Ю. Ю. 
 
 
Адреса редакційної колегії: 61022 м. Харків, площа Свободи 4,  
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ф-т іноземних мов, к. 7–72 
тел. (057) 707-55-66; 707-55-04. 
ISBN 978–966–623–864–4 
 
Збірка статей студентів, які навчаються за спеціальністю “Мова та 
література”, присвячена дослідженням проблем семантичних та 
прагматичних аспектів тексту і дискурсу, лінгвокультурології, навчання 
іноземних мов у середніх та вищих навчальних закладах. Матеріалом 
дослідження є сучасні європейські мови. 
 
 

         УДК 81’243 (082) 
                                                                                                                                 ББК  81.2 я 43 

 
© Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна, 2012 
 
ISBN 978–966–623–864–4 
 

 
 



ЗМІСТ 
Абдалвахаб Айман А. (Харьков) 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЫ ....................................................................................................................... 8 
 
Андріанова М.В. (Київ) 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ "PRETTY" .......................... 11 
 
Алексеєва А.В. (Київ) 
ВІДОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В ПАРЕМІЯХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ 
(на матеріалі тематичної групи «соціальні цінності») .......................................... 15 
 
Байбекова Л.О. (Харків) 
СИНТАКСИЧНА ТА КОМУНІКАТИВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«АНГЛО-САКСОНСЬКОЇ ХРОНІКИ»................................................................... 20 
 
Баласанян А.А. (Харків) 
ІДІОМИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ  
ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ....................................................................... 25 
 
Білецька Ю.Г. (Харків) 
РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА 
УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО – 
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ..................................................................... 28 
 
Бодак І.В. (Харків) 
РЕКЛАМА В ЕМОТІОЛОГІЧНИХ СТУДІЯХ ...................................................... 33 
 
Бондар М.В. (Харків) 
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АНГЛОМОВНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМУНІКАЦІЇ .............................................. 37 
 
Бондар Н.М. (Харків) 
ЛІНГВОКОГНІТИВНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАЦІЇ МІЖ 
АМЕРИКАНСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ/РОСІЙСЬКОЮ МОВНИМИ 
ОСОБИСТОСТЯМИ ................................................................................................. 42 
 
Борікова Є.В. (Харків) 
МЕТАФОРА ЯК СПОСІБ СТРУКТУРУВАННЯ РЕАЛЬНОСТІ: 
ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ВИМІР ............................................................................ 47 
 
Бубир А.М. (Харків) 
ІНШОМОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ СЛЕНЗІ ЯК 
РЕЗУЛЬТАТ МІЖМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ .............................................................. 51 

3 
 



 
Волошина Н.О. (Харків) 
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ МОВНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ................................................................................................. 54 
 
Глибянська А.В. (Харків) 
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МОТИВАЦІЇ НА ЗАСВОЄННЯ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ .................................................................................................. 57 
 
Гребенюкова М.О. (Харків) 
ФРАНЦУЗЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СЕМАНТИЧНІЙ СТРУКТУРІ 
АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ ................................................................................... 61 
 
Дем’янчук В.В. (Харків) 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ "HIGH/TALL" .................... 66 
 
Денисова В.С. (Харків) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
У СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ........................................ 69 
 
Дьомушкіна М.С. (Харків) 
РУЙНАЦІЯ КОДУ «РОМАНУ ВИХОВАННЯ» 
У ТВОРІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ «МОРЕМ УДАЛЕЧІНЬ» ........................................ 73 
 
Євлахова Ю.В. (Харків) 
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК 
КОНСТРУКТИВНОГО ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ .......................................... 78 
 
Журавчак Г.М. (Харків) 
КОНЦЕПТ «ЖІНКА» У ТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ КАЗКИ .................................. 83 

 
Зупанець К.О. (Харків) 
СПОСОБИ ЕМОТІОЛОГІЧНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ БІЛЬ У 
ДИСКУРСІ ПАЦІЄНТІВ ЗІ СОМАТИЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ  
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ) ............................................................. 87 
 
Клочко М.С. (Харків) 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТІВ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ НАВЧАННЯ ................................................ 91 
 
Козирь А.І. (Харків) 
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА 
ВМІНЬ УСНОГО МОВЛЕННЯ (ЗА ТЕМОЮ «ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ») ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ............................................................... 95 
 

4 
 



Коник К.Г. (Харків) 
ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЖИВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ 
АРТИКЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ............................. 100 
 
Копачевська А.Ю. (Харків) 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ НА УСВОЕНИЕ ИНОСТРАННОГО  
ЯЗЫКА ..................................................................................................................... 106 
 
Кравець О.М. (Харків) 
СПЕЦИФІКА МОВНОЇ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КЛЮЧОВИХ НЕОМІФОЛОГІЧНИХ 
КОНЦЕПТІВ СВІЙ/ЧУЖИЙ 
У РОМАННІЙ ТВОРЧОСТІ ДЖ. АПДАЙКА ..................................................... 110 
 
Кузаєва М.Е. (Харків) 
ЛЕКСИЧНІ ОДИНИЦІ, ЩО ВІДБИВАЮТЬ РОЛЬ ЖІНКИ 
В СУСПІЛЬСТВІ ..................................................................................................... 116 
 
Кузнецов В.В. (Харків) 
ОКАЗІОНАЛІЗМИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 
ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ..................................................................... 121 
 
Купріна Ж.І. (Харків) 
РОДИННІ ЦІННОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ АНГЛІЙСЬКОГО  
ТА УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТІВ 
(на матеріалі прислів’їв та приказок) .................................................................... 124  

 
Кутепова Ю.І. (Харків) 
ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖЕТНІЧНИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ 
НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ........................................................... 130  
 
Лук‘яненко Н.М. (Харків) 
ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГОЛОВКУ  
В АНГЛОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ............................. 134  
 
Лисенко М.В. (Харків) 
AFFECTIVE FACTORS AND SECOND LANGUAGE ACQUISITION ............. 138 
 
Мацієвська К.О. (Харків) 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 
(НА ОСНОВІ АУДІОКНИГИ «РОБІНЗОН КРУЗО») ......................................... 142 
 
Міненко Ю.В. (Харків) 
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ЗООЦЕНТРИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК СИСТЕМИ У 
ЛІНГВОКОГНІТИВНІЙ ПАРАДИГМІ ................................................................ 146 

5 
 



Назаров Ю.А. (Харків) 
ЛЕКСИЧНІ ІННОВАЦІЇ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
СТАТТЯХ ................................................................................................................. 150  
 
Оніщенко М.А. (Харків) 
РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ 
КЛАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ .......................................................................................................... 153 
 
Пайманова В.А. (Харків) 
ПОНЯТТЯ ДИСКУРСУ У СУЧАСНІЙ КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНІЙ 
ПАРАДИГМІ МОВОЗНАВСТВА ......................................................................... 159  
 
Петренко А.К. (Харків) 
ОБРАЗ-ЕТАЛОН ЯК ОСНОВА СЕМАНТИКИ 
КОМПАРАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНСЬКОЇ ТА 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ .............................................................................................. 162  
 
Пінкевич Н.А. (Харків) 
ЗАСОБИ ВИРАЗУ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ В АСПЕКТІ НАВЧАННЯ  
АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ............................................................. 166 

 
Пилипенко Ю.С. (Харків) 
ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ НА 
УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ .......................................................................... 171 
 
Позднишева А.В. (Харків) 
РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ..................................................................................... 175 
 
Потапкина В.А. (Харків) 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ВНЕШНЕМУ 
НЕЗАВИСИМОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ................................................................... 179  
 
Рапава Р.Б. (Харків) 
ЗАСОБИ ВИРАЗУ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ В АСПЕКТІ НАВЧАННЯ АНГЛО-
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ............................................................................ 183 
 
Рибянець Л.О. (Харків) 
МОВНИЙ СЕКСИЗМ У ФЕМІНІСТСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ .......................... 187  
 
Розсошко Н.І. (Краснодон) 
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВ 
ПРЕДСТАВНИКІВ ОПОЗИЦІЙНИХ ПАРТІЙ США ......................................... 192  

6 
 



 
Ромасько І.В. (Харків) 
ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ ........................................... 196  
 
Самсоненко Г.І. (Харків) 
ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «ЧОЛОВІК» ТА «ЖІНКА»  
У ТЕКСТАХ БРИТАНСЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК ......................................... 199  
 
Сивенок В.В. (Харків) 
СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНІ ЗАСОБИ ВИРАЗУ ОЦІНКИ В АСПЕКТІ 
НАВЧАННЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ ..................................... 204  
 
Скрипко С.О. (Харків) 
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ........................ 209  
 
Сніжко І.О. (Харків) 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛЕНГУ В СУЧАСНІЙ 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ............................................................................................. 213 
 
Суханова Т.Є. (Харків) 
МЕНТАЛІТЕТ НАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КУЛЬТУРІ 
ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (ЛЕКСИЧНИЙ РІВЕНЬ) ................................ 219  
 
Толкачова М.В. (Харків) 
НЕОЛОГІЗМИ У СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ 
ЛЕКСИКОНІ ............................................................................................................ 224  
 
Фісун Т.В. (Харків) 
ЗАСВОЄННЯ БЕЗОСОБОВИХ ФОРМ АНГЛІЙСЬКІХ ДІЄСЛІВ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ ........................................................ 228 
 
Цапенко Л.В. (Харків) 
РОЗРОБКА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНИХ НАВИЧОК 
СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ 
(АНГЛІЙСЬКА ЯК ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА) ............................................... 231 
 
Черкасова Е.А. (Харків) 
УСВОЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ДОМАШНЕМУ ЧТЕНИЮ ..................................................................................... 235 
 
Широкорадюк А.В. (Харків) 
ІНТЕРАКТИВНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ СТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВНЗ ....................................................................... 240  

7 
 



УДК 811.111:378.147 
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
 

Абдалвахаб Айман А. (Харьков) 
Научный руководитель: 

канд. пед. наук, доц. Свердлова И.А. 
 

Стаття присвячена вивченню чинників, що впливають на процес формування лексичних 
навичок в середній школі, а також дослідженню дидактичного потенціалу  ігрових форм 
навчання лексиці іноземної мови.  

Ключові слова: лексика, лексична навичка, система вправ, ігрові методи. 
Статья посвящена изучению факторов, влияющих на процесс формирования 

лексических навыков в средней школе, а также исследованию дидактического потенциала  
игровых форм обучения лексике иностранного языка.  

Ключевые слова: лексика, лексический навык, система упражнений, игровые методы 
The article is dedicated to the study of factors which influence the process of  lexical skills 

formation at secondary school, and also to the research of didactical potential  of playing games 
aimed at teaching  vocabulary of  a foreign language.  

Keywords: vocabulary, lexical skill, system of exercises, playing methods. 
Проблема обучения лексике в средней школе по-прежнему остается в 

центре внимания ученых, методистов, учителей. Данные программ, учебников по 
английскому языку для средней школы, изучение передового опыта, практика 
раннего обучения показывают, что проблемы обучения лексике в школе 
обусловлены игнорированием определенных психологических, лингвистических 
и методических закономерностей, к которым, в частности, относятся 
особенности процесса формирования лексических навыков, специфика 
психического развития учащихся старших классов, организация учебной 
деятельности на этом этапе обучения. Кроме того, вопросы, связанные с 
созданием учебно-методических комплексов для средних учебных заведений по-
прежнему остаются актуальными. До сих пор недостаточно разработаны задания 
и комплексы упражнений для обучения как продуктивной лексике, нет 
практических рекомендаций и методических разработок по проведению занятий 
по иностранному языку с содержанием заданий коммуникативного характера. 
Перечисленные выше факторы обуславливают актуальность данной работы.  

Объектом исследования стал процесс обучения продуктивной лексике в 
средней школе, а предметом – содержание и структура комплекса упражнений, 
направленных на формирование указанных выше лексических навыков.  

На первом этапе исследования были  изучены возрастные особенности 
учащихся старших классов средних школ. Было показано, что у этой возрастной 
категории уже сформирована личность, их ценностно-ориентационная 
деятельность при оценке собственных качеств и отношений с окружающим 
миром. Общение дается не так легко, как детям. Они менее непосредственны, у 
них сложился определенный круг интересов и общения. Также далеко не все 
обладают высокой коммуникативной компетентностью, которая заключается в 
быстрой ориентировке и включенности в ситуацию, готовности проявлять 
инициативу в общении и передавать ее партнерам, позитивном отношении к 
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другим, уважении и стремлении понять партнеров, способности эффективно 
общаться в разных статусно-ролевых позициях. В психологическом плане, 
обучаемые закрыты. В отличие от детей, учащиеся этой возрастной категории не 
всегда идут на контакт. Однако к учебе они относятся с ответственностью и 
увлечением, т. к. изучают иностранный язык сознательно. Эти  характеристики 
были  учтены при разработке комплекса упражнений.  

На следующем этапе были  рассмотрены особенности формирования 
лексических навыков [2]. Результаты исследования показали, что навык – это 
автоматизированный компонент cознaтeльно выполняемой деятельности. 
Основными качествами навыка являются автоматизированность, гибкocть, 
устойчивость, и сознательность. Обобщая существующие в методике 
представления о формировании лексических навыков, можно утверждать, что 
они проходят в своем развитии четыре этапа: ознакомительный, аналитический, 
стандартизирующий и варьирующий [1]. Был сделан вывод о необходимости 
учета психологических особенностей формирования навыков при построении 
системы упражнений. 

Метод наблюдения позволил выделить недостатки, связанные с обучением 
лексической стороне речи в средней школе. Было отмечено, что в условиях 
дефицита времени учителю трудно создать необходимые условия для 
формирования лексических навыков. Он не может обеспечить немедленную 
обратную связь и коррекцию при выполнении упражнений, направленных на 
формирование лексических навыков. Недостаток времени, отведенного на 
изучение иностранного языка в средней школе (2 и редко 3 часа в неделю), ведет 
к тому, что выполнение большого количества упражнений из учебника и рабочей 
тетради планируется на внеурочное время. Выполнение задания дома с 
последующей проверкой учителем (обычно отсроченной во времени) часто 
способствует закреплению в памяти, допускаемой учеником ошибки. Следует 
отметить, что часто не соблюдаются порядок и условия предъявления 
тренировочного материала в соответствии с операционным составом 
лексических навыков, в результате нарушается последовательность при 
формировании навыка. А для того, чтобы формируемые навыки были гибкими и 
прочными, необходимо разнообразие условий тренировки, которое выражается в 
вариации объема, порядка и условий предъявления тренировочного материала 
[3].  

Задачей исследования было также ознакомление с теоретическими 
работами в области коммуникативной методики, в частности с уже 
разработанными игровыми методиками обучения лексики [4].  

Обучающие игры известны уже давно. Используя игры, как средство 
обучения в учебном процессе, многие педагоги отмечали, что они содержат 
большие потенциальные возможности. Игра - особо организованное занятие, 
требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда 
предполагает принятие решения - как поступить, что сказать, как выиграть? 
Желание решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющих. 
По мнению М.Ф. Стронина [5], игра на уроке иностранного языка – это 
ситуативно-вариативное упражнение, где создается возможность для 
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многократного повторения речевого образца в условиях максимально 
приближенных к реальному речевому общению с присущими ему признаками: 
эмоциональностью, спонтанностью, целенаправленностью речевого воздействия. 
То есть, в ходе игры у учащихся формируются произносительные, лексические, 
грамматические навыки, учащиеся приобретают опыт речевого общения. Игры 
способствуют выполнению важных методических задач: созданию 
психологической готовности детей к речевому общению; обеспечению 
естественной необходимости многократного повторения ими языкового 
материала; тренировке учащихся в выборе нужного речевого варианта, что 
является подготовкой к ситуативной спонтанности речи вообще. Поэтому игра 
должна не только занимать важное место на уроке иностранного языка, но и 
быть его стержнем. Надо стремиться к тому, чтобы игровой элемент 
присутствовал на всех этапах урока и создавал общую игровую атмосферу. На 
уроке мы имеем дело с особым видом игр - учебными играми. Они отличаются 
от развлекательных тем, что имеют второй план или узко методическую цель. 
Для учащихся учебная игра остается развлечением, тренировка отодвигается на 
второй план. Для учителя же любая учебная игра - это прежде всего упражнения. 
Учитель всегда четко и точно представляет себе, какую учебную цель преследует 
та или иная игра.  В соответствии со школьной системой обучения иностранному 
языку М.Ф.Стронин  [5] подразделяет игры на подготовительные и  творческие. 
Подготовительные игры включают в себя грамматические, лексические, 
фонетические и орфографические игры. Целью этих игр является формирование 
произносительных, лексических и грамматических навыков и тренировка 
употребления языковых явлений на подготовительном, предкоммукативном 
этапе овладения иностранным языком. К творческим играм относятся 
аудитивные и речевые игры. Их цель – дальнейшее развитие речевых навыков и 
умений. Что касается лексических игр, то они преследуют следующие цели: 
тренировать учащихся в употреблении лексики в ситуациях, приближенных к 
естественной обстановке;  активизировать речемыслительную деятельность 
учащихся;  развивать речевую реакцию учащихся; познакомить учащихся с 
сочетаемостью слов. Ряд игр предназначен для тренировки в употреблении 
отдельных частей речи, единиц, числительных, прилагательных. Другие игры 
соответствуют определенным темам. Слова хранятся у нас в памяти 
ассоциативно-тематическими группами. Поэтому, формируя у учащегося 
базовый словарь, то есть запас "кирпичиков", из которых он будет строить 
фразы, нам необходимо вводить новые лексические единицы тематическими 
группами. В этой связи происходит объединение учебного материала вокруг 
основных лексических тем, например: семья; внешность; одежда; дом; еда; 
домашние животные; звери; цвет и др.  

Так как лексический навык входит в состав речевого умения, то обучение ему 
не может проходить оторванно от языковой практики. Нами были 
проанализированы спосо6ы и приемы о6учения лексике с помощью графических 
опор, к которым относятся [4]: 

• семантические карты (semantic maps); 
• компонентный семантический анализ (semantic feature analysis); 
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• семантические " решетки" (grids); 
• иерархические диаграммы (hierarchical arrays); 
• градиентные построения слов (clines or linear arrays); 
• семантические 6локи (clusters); 
• иллюстративно-лексические таблицы; 
• иллюстративно-графические упражнения. 

По мнению ряда исследователей, графические опоры как один из видов 
наглядности обладают рядом неоспоримых достоинств при организации 
самостоятельнoй ра6оты по обучению иноязычной лексике.  Во-первых, 
6лагодаря возникновению комплексного восприятия слова в единстве 
зрительных, слуховых и речедвигательных ощущений, а поминание происходит 
6ыстрее и прочнее. Во-вторых, чувственно-наглядное преподнесение материала 
обучения в значительной степени мобилизует психическую активность 
учащихся, а именно: вызывает интерес к занятиям языком, переводит 
произвольное внимание в послепроизвольное, расширяет объем усваиваемого 
материала, снимает утомление. В-третьих, развивается творческое мышление, 
тренируется творческое воображение, облегчается весь процесс научения, 
повышается мотивация обучения иностранному языку. С учетом сказанного 
выше был построен комплекс упражнений на материале темы «The 
Environment». 

Перспективной, на наш взгляд, является апробация разработанного комплекса 
и подтверждение гипотезы о том, что учебный процесс будет организован более 
грамотно, если его индивидуализировать, обеспечивать немедленную обратную 
связь и больший объем тренировки лексического материала, предъявляемого 
учащимся в соответствии с операционной структурой лексических навыков.  
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У статті визначається поняття лексико-семантичного поля та проводиться лексико-
семантичний аналіз лексеми «pretty» на матеріалі сучасних англомовних газет. Також 
виокремлено групи сполучення лексеми “pretty”. 

Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантичний аналіз, валентна 
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сполучуваність. 
В статье определяется понятие лексико-семантического поля и проводится лексико-

семантический анализ лексемы «pretty» на материале современных англоязычных газет. 
Также выделены группы словосочетания лексемы "pretty". 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-семантический анализ, 
валентная сочетаемость. 

The article is devoted to the description and analyze of the Lexico-semantic structure with 
examples related to the notion such as “pretty”. 

Key words: lexical- semantic field, lexical and semantic analysis, valence compatibility.  
У функціональному аспекті слово як одиниця мови розглядається з точки 

зору його ролі в структурі та функціонуванні мови в цілому, а також з точки зору 
його співвідношення з одиницями інших рівнів. Особливо істотна взаємодія 
лексики і граматики: лексика накладає обмеження на використання граматичних 
категорій, граматичні форми сприяють диференціації значень слів. Лексичні та 
граматичні засади з загальними значеннями утворюють лексико-граматичні поля. 
Значення слова, його цілісність залежить від значень інших семантично 
пов'язаних із ним слів, від місця слова в лексико-чемантичній парадигмі. 
Парадигматичні відношення в лексико-семантичній системі – відношення між 
словами і групами слів на основі спільності або протилежності їх значень [15; с. 
10].  

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю цілісного системного 
аналізу засобів вираження поняття “pretty” в сучасній англійській мові та 
полягає у тому, що лексико-семантичне поле є одним із провідних понять у 
сучасній  лінгвістиці. При цьому значення поняття “pretty” ще не було описано. 

Метою дослідження є вивчення особливостей функціонування значеннєвих 
елементів поняття “pretty” в англійській мові. 

Відповідно до поставленої мети сформульовано основні завдання 
дослідження: 

• виділити ядро і значення (периферію) лексеми “pretty”; 
• виділити семантичні особливості лексеми “pretty”; 
• провести (валентностний) синтиксичний аналіз лексичних одиниць. 
Об'єктом дослідження є словосполучення з лексемою “pretty”. 
Предметом дослідження є лексико-семантичні характеристики 

словосполучень з лексемою “pretty”. 
Матеріалом дослідження являються 155 словосполучень, узятих із 

сучасних англомовних газет з Інтернет - ресурсів. 
Наукова новизна здобутих результатів полягає в тому, що вперше на основі 

великої кількості зібраного матеріалу і його ретельного опрацювання розкрито 
значення поняття “pretty”. 

Теоретичне значення дослідження: поглиблення знань в галузі 
лінгвістичних понять, у теоретичному та практичному курсах з лексикології та 
стилістики.  

Практична цінність роботи полягає в тому, що дослідження буде корисним 
для збагачення активного словникового запасу студентів філологів. 

Важливим напрямом сучасної лінгвістики є вивчення мови в аспекті її 
функціонування, коли до уваги береться кожна окрема одиниця мови як складова 
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цілісної системи і досліджується з погляду виконуваних нею функцій. Значного 
поширення останнім часом набувають дослідження із застосуванням теорії поля 
як міжрівневого угрупування мовних одиниць. Такі дослідження здійснюються 
за допомогою методу компонентного аналізу, суть якого полягає в розщепленні 
значення слова на складові компоненти, що називаються семами. Проте для 
компонентного аналізу важливим є встановлення не тільки сем, а й їх 
структурної організації, тобто місця і ваги кожної семи в компонентній структурі 
значення [4; с. 215]. Для побудови лексико- семантичного поля доцільним є 
також використання концепції польового принципу, який передбачає виділення 
ядра і периферії серед досліджуваних лексичних одиниць. 

 Лексико-семантичне поле являє собою сукупність лексичних одиниць, 
які пов'язані між собою спільністю понятійних співвідношень і лінгвістичних 
ознак, та  характеризується відсутністю чітких меж. 

Лексико-семантичне поле є складною системою, в якій поєднуються всі 
можливі значення однієї лексеми, та семантико-парадигматичним утворенням, 
що має певну автономність і специфічні ознаки організації: спільну нетривіальну 
частину у тлумаченні, ядерно-периферійну структуру, існування зон 
семантичного переходу. У ядрі містяться найважливіші слова, вони пов'язані між 
собою сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, 
антонімічні і родо-видові групи [3; с. 148]. Синоніми та антоніми відіграють 
важливе значення, оскільки саме вони і складають парадигму значень лексико-
семантичного поля.  

Лексико-семантичні поля характеризуються зв'язком слів або їх окремих 
значень, системним характером цих зв'язків, що забезпечує безперервність 
смислового простору. Парадигматичні відношення значення слова, його цінність 
(значеннєвість) залежить від значень інших семантично пов'язаних із ним слів, 
від місця слова в лексико-семантичній парадигмі, тобто від його 
парадигматичних відношень [2; с. 87]. 

Поняття валентності є одним із ключових у сучасній мовознавчій науці. 
Валентність слова визначається його лексичним значенням, частиною мови до 
якої воно належить, а також граматичною формою. Будь-яка лексема має 
здатність уживатися в певному контексті, вільно сполучатися з конкретним 
набором лексичних одиниць, які утворюють суму її оточень, тобто вияв 
валентних можливостей слова передбачає виокремлення кола лексичних 
одиниць, з якими воно може сполучатися [1; с. 54]. 

Словосполучення ж служить будівним матеріалом для речення, а також є 
номінативним засобом визначення предмету, явища чи процесу. 
Словосполучення виділяється  у складі головної синтаксичної одиниці-
пропозиції і є об'єднанням другорядного члена з головним або іншим 
другорядним членом. Словосполучення, як і слово, виконує номінативну 
функцію і позбавлене предикативності та інтонації повідомлення, властивих 
реченню, тільки в складі речення і через речення воно входить в систему 
комунікативних засобів мови; словосполучення формується із знаменних слів на 
основі підрядних зв'язків, воно складається з головного і залежного слів, володіє 
системою форм і висловлює певні синтаксичні відносини, може бути простим 
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або складним. 
Кожне з понять, що входить в рамки лексико-семантичного поля “pretty”, 

відрізняється інтенсивністю прояву, якісними характеристиками, емоційністю, 
інтенсивністю та іншими властивостями. Це викликає необхідність виділення 
сем, характерних для досліджуваної лексико-семантичної групи. Для цього 
охарактеризуємо смислову структуру кожного слова і групу в цілому за 
допомогою виявлення логічних ознак, використовуючи елементи лексико-
семантичного аналізу, не ставлячи при цьому за мету описати всі компоненти 
значень смислової структури.  

Уживання прикметника pretty в поєднанні з різними частинами мови 
дозволило, перш за все, зробити висновок про наявність широких поєднувальних 
можливостей цієї лексеми. Дослідивши на прикладах словосполучення з 
прикметником «pretty» (L) можемо сформувати такі лексико-семантичні групи: 

L+ N: 1) назви істот – 3, 23%: pretty tennis coach – хороший тренер з 
тенісу; pretty boy - гарний хлопець; pretty daughter – гарна донька);  

2) назви неістот – 14, 19%, які можна поділити на підгрупи:  
а) флора і фауна – (1,30%): trees – гарні дерева; pretty peacocks – гарні 

павичі;  
б) одяг та аксесуари – (4,52%): рretty things – гарні речі; pretty dresses – 

гарні сукні; pretty clothes – гарний одяг;  
в) частини тіла – (3,23%): pretty hands – гарні руки; pretty curls – гарні 

кучері; pretty shoulders – гарні плечі;  
г) література та мистецтво – (5,81%): рretty books – гарні книги; pretty novel 

– хороший роман; pretty music – гарна музика; pretty picture – гарні картини.  
L+ Adj.: pretty reckless – досить нерозважливий; pretty stunning – досить 

приголомшливий; pretty harsh – досить суворий; pretty quiet – досить тихий.  
L+ Adv.: pretty much – майже; pretty well – достатньо добре; pretty quickly 

– досить швидко; pretty solidly – досить міцно. 
 Отже, частотність вживання кожного з елементів лексико – семантичного 

поля “pretty” становить: з іменниками живих істот – 3, 23 %, з іменниками 
неживих істот – 14,19 %, з прислівниками – 9, 03 %, з прикметниками – 73, 55 %. 
Результати дослідження показали, що найбільш  частотним є вживання “pretty” 
з прислівниками, а найменш частотним  –  вживання “pretty” з іменниками 
живих істот. 

 Проаналізувавши частотність вживання лексеми “pretty”, можемо 
зробити висновок, що деякі лексичні одиниці є поширеними у текстах 
найрізноманітніших сфер діяльності людини: у текстах природознавчих, 
гуманітарних та суспільних наук, в політиці, в газетних публікаціях, у промовах 
на суспільних дебатах та у творах художньої літератури.  

У коло поєднаних з прикметником pretty входять слова, які виражають 
обігові поняття. Подібні ряди іменників описують об'єкти, що безпосередньо 
входять в особистісний простір людини. Всі іменники лексико-семантичного 
поля “ pretty ” мають спільну сему – позначення гарного, а також декілька інших 
сем (у кожного іменника власний семний склад). 

 Підводячи підсумок виконаної роботи, можна зробити висновок, що 
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класифікація словосполучень багатогранна, і не завжди вміщається у рамки 
якоїсь однієї групи. Як і будь-яка мова, англійська розвивається, перебуває в 
динамічному русі і значну роль в цьому процесі відіграють словосполучення.  

За допомогою компонентного аналізу, а також польового методу в роботі 
проведено. 

Подальше вивчення проблеми лексико-семантичного моделювання, 
розробка та глибше дослідження лексико-семантичного поля “pretty” в сучасній 
англійській мові складають перспективу дослідження. 
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Стаття присвячена компаративному лінгвокультурологічному аналізу американських та 
українських прислів’їв та приказок, що вербалізують соціальні цінності; виділено групи 
паремій об’єднаних певним узагальненим значенням; проаналізовано їх універсальні та 
специфічні риси. 

Ключові слова: менталітет; національний характер; прислів’я та приказки; система 
цінностей; компаративний аналіз. 

Статья посвящена компаративному лингвокультурологическому анализу американских 
и украинских пословиц и поговорок, которые вербализуют социальные ценности; выделены 
группы паремий, объединенных определенными обобщающими значениями; 
проанализированы их универсальные и специфические черты. 

Ключевые слова: менталитет; национальный характер; пословицы и поговорки; 
система ценностей; компаративный анализ. 

The article focuses on the comparative linguocultural analysis of the American and Ukrainian 
proverbs which verbalize social values; the proverbs grouped by certain general meaning have been 
singled out; universal and specific features of these proverbs have been analyzed. 

Key words: mentality; national character; proverbs; system of values; comparative analysis. 
Національний менталітет виявляється у віддзеркаленні особливостей 

побуту, звичаїв, історії і культури, головним чином в стройових його одиницях, 
до яких ми відносимо прислів'я і приказки (паремії). Головне призначення 
паремій – давати народну оцінку об'єктивних явищ дійсності, виражаючи тим 
самим світогляд.  
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У прислів'ях і приказках виражається властивий народові склад розуму, 
спосіб думки, особливість переконання; у них виявляються побут і ужиток, дух і 
характер, вдачі і звичаї, вірування і забобони. За словами І.М. Снегірьова «ніде 
настільки різко і яскраво не висловлюється зовнішнє і внутрішнє життя народів 
всіма її проявами, як в прислів'ях, в які вдягається його дух, розум і характер»  
[9, с. 140]. 

Фразеологія як самостійна лінгвістична дисципліна виникла у 40-х рр. XX в. 
Передумови теорії фразеології були закладені в трудах А.А. Потебні, І.І. 
Срезневського, А.А. Шахматова і Ф.Ф. Фортунатова. Питання про вивчення 
стійких поєднань слів в спеціальному розділі мовознавства – фразеології було 
поставлено в навчально-методичній літературі ще в 20-40 рр. XX ст. в роботах 
Є.Д. Поліванова, С.І. Абакумова, Л.А. Булаховського. Вивчення фразеології 
стимулювалося лексикографічною практикою, з одного боку, а з іншого – 
роботами В.В. Виноградова, в яких були поставлені питання про основні поняття 
фразеології, її об'єм і завдання. Ознаками сполучуваності слів-компонентів 
займалися М.М. Копиленко, і З.Д. Попова, вивченням порівняльно-
типологічного фразеологічного складу – Ю.Ю. Аваліані, Л.І. Розейзон. 
Пареміологія – малодосліджений розділ фразеології, який не так давно потрапив 
у поле зору мовознавчої науки. Паремії у різних мовах розглядаються з різних 
аспектів, зокрема заслуговують на увагу ідеї та теоретичні положення 
етнографів, вчених-пареміологів та фразеологів, таких як О.О. Потебня, Г.Л. 
Пермяков, В.М. Телія, Л.Б. Савенкова, М.М. Пазяк, М. Номис, А. Тейлор, В. 
Мідер та ін. Досвід, певні уявлення про оточуючу дійсність, культура та 
світосприйняття, зафіксовані у пареміологічному фонді будь-якої мови, роблять 
ці одиниці одним з найвдаліших засобів вивчення взаємозв’язку між мовою та 
культурою. Цим і визначається актуальність даної роботи.  

Об’єктом статті є українські та американські прислів’я та приказки, що 
відображають певні життєві цінності людини.  

Метою даної роботи є виявлення особливостей національного менталітету, 
зафіксованих в українських та американських прислів'ях і приказках.  

Матеріалом для статті слугували прислів’я та приказки української та 
англійської мов, отримані шляхом суцільної вибірки із лексикографічних джерел 
української та англійської мов. 

Під пареміями в новітньому дослідженні розуміються вторинні мовні знаки 
– замкнуті стійкі фрази (прислів'я і приказки), що є маркерами ситуацій або 
стосунків між реаліями. Вони приваблюють тих, що говорять своєю 
семантичною ємкістю і здібністю до вживання в різних мовних ситуаціях і з 
різними мовними цілями. Отже, ці одиниці утворюють одну з семіотичних 
підсистем, що забезпечують процес повноцінної комунікації носіїв однієї мови. 
Як вказують социолінгвісти, мова, котра виникла як історична необхідність, 
покликана відповідати тим вимогам, які пред'являє до нього суспільство. В той 
же час вона відображає стан суспільства і активно сприяє його прогресу. Це 
положення справедливе по відношенню до будь-якої конкретної мови і 
суспільства її носіїв, які природним чином виявляються носіями певної культури. 
“Діалектична єдність вербального засобу спілкування і суспільної свідомості, 
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або, в певних термінах,... єдність мови і національної культури” [1, с. 127], веде 
до унікальної можливості відновити деталі історичного минулого етносу за 
даними мови.Паремії – особливі одиниці і знаки мови, необхідні елементи 
спілкування людей. Ці знаки передають специфічну інформацію, позначають 
типові життєві і уявні ситуації або стосунки між тими або іншими об'єктами. 

Паремії є загальним терміном, що охоплюють, як правило, прислів’я та 
приказки. Прислів'я і приказки – поширений і дуже важливий жанр усної 
народної творчості. Прислів'ями і приказками прийнято називати короткі стійкі 
народні вислови, що узагальнюють соціально-історичний досвід народу і що 
увійшли до розмовної мови. [2, с.73]. В.І. Даль, знавець прислів'їв, укладач 
знаменитої збірки «Прислів'я російського народу», дав їм таке визначення: 
«Прислів'я, – писав він, – коротенька притча. Це думка, вирок, повчання, 
висловлене натяками і пущене в зворот, під чеканом народності. Прислів’я – 
недомовка, з додатком до справи, зрозуміла і прийнята всіма» [8, с. 18]. В науці 
про мову поки що не склалося загальноприйнятого погляду на прислів'я і 
приказки. Найчастіше під прислів'ям розуміють влучний образний вислів 
(зазвичай повчального характеру), що типізує самі різні явища життя і що має 
форму закінченого речення (простого або складного). Прислів'я має закінчену 
думку. Приказкою іменують короткий образний вислів, що відрізняється від 
прислів'я незавершеністю висновку. Ми згодні з точкою зору О. Широкової: 
«Основною відмінністю прислів'я від приказки вважається переносний сенс, 
яким володіє прислів'я, і відсутність його в приказках» [11]. 

Прислів’я та приказки є «ментальними репрезентаціями, що відбивають 
потік свідомості через досвід, уявлення, культуру й світосприйняття» [3, с. 418]. 
Звернення до пареміологічного фонду різних мов з метою дослідження його 
універсальних та специфічних рис обумовлено тим, що саме в ньому зосереджені 
когнітивні процеси сприйняття, розуміння і пізнання людиною навколишнього 
світу на різних етапах його розвитку [3]. 

Дослідження сучасної лінгвістики в галузі пареміології зосереджені, 
головним чином, на вивчені певних концептів, що реалізуються як у прислів’ях 
однієї мови, наприклад концепти ЛЮБОВ та ЖИТТЯ в англійській мові, так і 
різних в яких порівнюються лінгвокультурологічні аспекти концептів. Вивчення 
концептів на матеріалі саме пареміологічного фонду є цілком зрозумілим, адже 
завдяки образності прислів’їв та приказок «той чи інший експлікований концепт 
відображається його носіями, з одного боку, глибоко та об’ємно, з іншого боку, 
володіє (відносно його носіїв та комунікації) високою лінгвопсихологічною 
привабливістю» [7, с. 103]. Значна увага приділяється аксеологічності 
паремійних одиниць [4], відтворенню народних традицій та обрядовості у 
паремійному фонді певних мов, вивченню відтворених у пареміях символів, що є 
характерними для того чи іншого етносу [6]. 

Говорячи про менталітет тієї або іншої нації, народу, ми зачіпаємо складну, 
багатошарову сукупність механізмів і способів дії, тісно пов'язаних з 
багатовіковою культурою народу, її знайденими і закріпленими способами 
реагування на зміни зовнішнього світу, що визначають поведінку нації. Поняття 
менталітету включає спосіб життя; духовні основи народного життя; 
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національний характер. 
У словнику російської мови С.І. Ожегова і Н.Ю. Шведової менталітет 

визначається як «осмислення світу, перш за все за допомогою образів, 
забарвлених емоційними і ціннісними орієнтаціями, тісно пов'язаними з 
традиціями, настроєм, відчуттям» [5, с. 350]. Таким чином, йдеться не стільки 
про системний характер менталітету, а, скільки про якусь, включену в це 
поняття, сукупність різних явищ духовного  життя. 

Термін менталітет досить своєрідно визначається в англомовних словниках. 
Так, наприклад, відомий словник Webster визначає mentality як mental capacity, 
тобто як розумову здатність, або як mental power, як розумову силу, потужність, 
як mental outlook, тобто розумовий погляд, розумову перспективу, що можна 
розуміти і як світогляд [12]. Приводиться значення даного терміну і як state of 
mind – стан розуму. 

Схоже визначення ми знаходимо і у С.Г. Тер-Мінасової: «поняття 
менталітет включає склад розуму, світовідчуття, світосприймання, психологію. 
Іншими словами, менталітет – це розумова і духовна настроєність як окремої 
людини, так і суспільства в цілому. Mentality – (degree of) intellectual power; mind, 
disposition, character (менталітет – рівень інтелектуальних можливостей, склад 
розуму, настрій, характер)» [10, с. 146]. Одним з основних критеріїв для 
порівняння менталітету двох народів вважається система цінностей, яка 
прийнята в даній нації. Саме від системи пріоритетних цінностей залежить - куди 
спрямувати свої зусилля, що є найголовнішим у кожний момент життя, який 
обрати шлях на життєвому перехресті. Система цінностей формується 
свідомістю людини. Як ми думаємо – так і живемо. 

Велика кількість паремій включає семантичний контраст, містить 
порівняння понять, метою якого є мовне втілення суті, що грає значну роль в 
житті людських співтовариств. Така суть об'єднується загальним поняттям 
"цінності", а паремії розглядаємо як один із засобів вербального сприйняття 
дійсності. Прислів'я є мовним віддзеркаленням ціннісної орієнтації етносу в 
світі. Понад третину національного фонду паремій становлять прислів’я та 
приказки про людину, її систему цінностей, її життя, риси характеру, родинні 
стосунки, в яких характеризуються фізичні та моральні якості особи,часом 
дається філософське осмислення її буття та поведінки [3]. На підставі аналізу 
нашого фактичного матеріалу виявлені шість основних типів цінностей, які 
знайшли віддзеркалення в українських і американських пареміях: моральні, 
вітальні, економічні, соціальні, пізнавальні, релігійні. В даній статті ми 
зупинимось на пареміях, які входять до тематичної групи «соціальні цінності» та 
об’єктивують родину та родинні відносини. Ця група найчисленніша, вона 
найбільш повно та різнобічно представлена в обох мовах. 

Родина – це є те, заради чого варто прокидатися щодня, дихати кожну 
секунду і молити Бога кожну мить, щоб Він її оберігав і захищав. На прикладі 
паремій, присвячених осмисленню цінності "родина", в роботі ми проводимо 
компаративний аналіз, що дозволяє зіставити форму і зміст українських і 
американських прислів'їв. Всі паремії можна розділити на 3 групи: 1) з високим 
ступенем  тотожності (з врахуванням міжмовних відмінностей – фонетичних, 
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морфологічних, синтаксичних); 2) співпадаючі лише частково – по сенсу або 
формi, такі, що мають як деяку схожість, так і відмінності по образній структурі; 
3) специфічні для тієї або іншої мови, такі, що відрізняються національною 
своєрідністю, не мають еквівалентів в іншій мові. 

Паремії з високим ступенем тотожності. Сюди можна віднести такі 
прислів’я, як : An apple doesn’t fall far from the tree/ Яблуко від яблуні недалеко 
відкотиться; Every mother’s child is handsome/ Всякій матері свої діти милі. 

Паремії з частковим збігом значення: Marry a handsome husband and you 
marry trouble/ На красивого чоловіка дивитись гарно, а з умним жити легко; 

If you hate storm and strife lead a bachelor’s life/ Не мав лиха, так оженився; 
The ugliest girl makes the best housewife/ Жінка княгиня, а хатa не метена; 
Families are like fudge: mostly sweet with a few nuts/ В сім’ї не без виродка. 

Специфічні паремії котрі розрізняються своєю національною своєрідністю. 
Американська культура приділяє особливу увагу зовнішності жінки, це 
знаходить своє відображення і в родинних цінностях. Наприклад: A big wife and a 
big barn, will never do a man any harm; If you want a neat wife choose her on 
Saturday; Look at your wife’s mom. That’s what your wife will look in 20 years. 

В той самий час український народ звертає увагу на внутрішні якості жінки, 
особливо на те, що її характер повинен бути «з перцем». Наприклад: Жона 
держить дом за три угли, а муж за четвертий; Іван плахту носить, а Настя 
булаву;Гарна пава пером, а жінка норовом. 

Багато американських прислів’їв говорять про цінність родини в нашому 
житті, такі як: family is the most important source of love;family is always there for 
you; family-time is important; other things may change us , but we start and end with 
family; family is all you need;family is the only true friend; friends come and go, but 
family will always be there;home is where family is; family always got your back. 

Українці в своїх прислів’ях засуджують «погану родину»: Як до такого 
роду, то краще з моста в воду; Такий родич, як чорт козі дядько;Рідня – серед 
дня, а як сонце сховається, то й не родичається; При добрій годині – брати й 
побратими, а при лихій годині – нема й родини; Рід великий, а пообідать ніде. 

Наведені приклади не є, безумовно, вичерпними, адже рамки статті не 
дозволяють показати весь фактичний матеріал. Втім, вони говорять про те, що 
ряд паремій української та англійської мов, які вербалізують родинні цінності, 
наділені низкою інтернаціональних ознак і мають схожу понятійну базу. Поряд з 
цим вони демонструють ряд специфічних, притаманних тільки певній мові, а 
отже й певній мовній спільноті характеристик цього соціального явища. Такі 
дослідження є вельми важливими та перспективними з огляду на актуальність 
питань міжкультурної комунікації та рівноправного діалогу культур, адже задля 
адекватного міжкультурного спілкування необхідно розуміння певних 
особливостей мовної системи, норм поведінки та їх взаємний зв’язок.  
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Дипломна робота присвячена аналізу мікротекстів Англосаксонської хроніки у 

давньоанглійський період із застосуванням дескриптивного та функціонального методів, що 
дозволяє встановити їхню синтаксичну зв’язність та комунікативну організацію. 

Ключові слова: Англосаксонська хроніка, текст, мікротест, надфразова єдність, просте 
речення, синтаксична зв’язність, комунікативний устрій. 

Дипломная работа посвящается анализу микротекстов Англосаксонской хроники в 
древнеанглийский период с применением дескриптивного и функционального метода, что 
позволяет установить их синтаксическую связность и коммуникативную организацию. 

Ключевые слова: Англосаксонская хроника, текст, микротекст, сверхфразовое 
единство, простое предложение, синтаксическая связность, коммуникативная организация. 

This research focuses on the analysis of microtexts of Anglo-Saxon chronicle during the Old 
English period with the usage of descriptive and functional methods that allows their syntactic 
coherence and communicative structure be established.  

Key words: Anglo-Saxon chronicle, text, microtext, superphrase unity, simple sentence, 
syntactic coherencе, communicative structure. 

Орієнтованість досліджень протягом останніх десятиліть на вивчення 
мови в її функціонуванні передбачає розуміння тексту як цілісної, комунікативно 
завершеної одиниці з динамічною структурою, яка створюється мовцями у 
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відповідності до його комунікативної стратегії. 
 На сучасному етапі існує велика кількість робіт, присвячених тексту, 

як у вітчизняному, так і зарубіжному мовознавстві, проте на матеріалі давніх 
мов, текст вивчений недостатньо. Проблема вивчення текстів давньоанглійського 
періоду, їхніх мікро/макроструктур є особливо актуальною з точки зору 
комунікативно-функціонального підходу, залучення якого дозволяє встановити 
принципи розмежування нової та старої інформації на рівні речення, надфразової 
єдності, тесту [1, 2, 5, 6].  

Об’єкт дослідження становлять мікротексти Англосаксонської хроніки 
давньоанглійського періоду. Предметом дослідження є їхня синтаксична 
зв’язність та комунікативний устрій. 

Матеріал дослідження становлять мікротексти давньоанглійської мови, 
відібрані із прозових текстів давньоанглійських хронік, що написані до 925 р., 
методом суцільної вибірки.   

Метою роботи є дослідження синтаксичних та комунікативно-
функціональних характеристик прозових мікротекстів в мові давньоанглійського 
періоду. Для досягнення поставленої мети відповідно до об’єкта та предмета 
було визначено основні завдання дослідження:  1) визначити роль 
Англосаксонської хроніки в історії англійської мови; 2) встановити її  жанрову 
приналежність; 3) охарактеризувати особливості організації Англосаксонської 
хроніки давньоанглійського періоду; 4) надати визначення мікро- та макро- 
текстів давньоанглійської мови (ДА); 5) описати типи речень та надфразові 
єдності ДА;  6) визначити комунікативний устрій мікротекстів, що складають 
Англосаксонську хроніку давньоанглійського періоду. 

Наукова новизна робити полягає в тому, що в ній уперше проведено 
синтаксичний аналіз мікротекстів ДА періоду; встановлені різновиди їхнього 
комунікативного устрою в рамках функціонального підходу. 

Серед історичних пам’яток давньоанглійської мови, збережених на 
сьогоднішній день, безперечно, центральне місце віддається      
«Англосаксонській хроніці», складання якої почалося наприкінці ІХ століття при 
королі Альфреді Великому. Хроніка являє собою літопис подій, що відбулися у 
давній Британії, та охоплює період з 495 року до середини середньоанглійського 
періоду. З дев’яти рукописів хроніки, що дійшли до наших часів,  рукописи А 
«Паркеровська хроніка» та Е «Хроніка Пітерборо» представляють Уессекський 
діалект давнього та середньоанглійського періодів відповідно. В рукописі А 
події, які відбулися в Британії до 924 року передані більш детально, ніж у 
періоди до 1070 року, які відображені зі значними пропусками інформації. 
Рукописи – це неперекладені тексти, написані різними монахами-писцями, на 
живій мові тих часів.  

За визначенням Барта, текст – це «будь-який завершений відрізок 
мовлення, певного змісту, що має вторинні комунікативні цілі та має відповідну 
цім цілям внутрішню організацію, при цьому зв’язаний з позамовними 
культурними факторами» [8, c. 443–444)]. Серед базових текстових ознак 
виділяють цілісність, зв'язність, структурну організованість та завершеність. 

Текст можна представити, як середній елемент схеми комунікації: автор 
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(адресант) → текст → читач (адресат). Мінімальний об’єм тексту залишається 
спірним питанням. Під терміном «текст» розуміють як окреме висловлення 
(речення), так і складне синтаксичне ціле, або завершений твір [4, с 15].  

Давньоанглійський текст розуміється нами як єдина система, об’єднана 
комунікативною цілісністю, смисловою завершеністю, специфічними 
граматичними і семантичними категоріями та зв’язками, які наділені жанрово-
стилістичними особливостями. 

Кожний історичний період характеризується власним набором 
літературних жанрів, створених для забезпечення його власних специфічних 
потреб. У пам’ятках давньоанглійського періоду В. М. Ярцева виокремлює 
тексти кількох жанрів: епоса, лірики, первісної ділової прози у вигляді законів, 
хартій і заповітів, хронікальної прози (літописів) та культової прози (записи 
проповідей), які мають лише окремі первісні ознаки пізніше розвинутого жанру 
[7, с. 17]. 

Серед основних категорій тексту виокремлюють цілісність та зв’язність, 
які відображають його смислову та структурну організацію. Кожен компонент 
тексту характеризується відносною смисловою завершеністю. Цілісність тексту 
полягає у єдності макро та мікротем. Єдність теми реалізується повторами 
ключових слів, їхньою синонімією та повторною номінацію.  

Зв’язність може бути локальною та глобальною. Локальна зв’язність це 
лінійна послідовність висловлень та надфразових єдностей. В давньоанглійській 
мові вона переважно реалізується порядком слів та сполучниками, займенниками 
та лексичними повторами. Під глобальною зв’язністю розуміють те, що 
забезпечує єдність та внутрішню цільність тексту як єдиного смислового цілого.  

В Англосаксонськіх хроніках давньоанглійського періоду глобальна 
зв’язність задається номінацією року, в який відбуваються події, що і є,  в свою 
чергу макротемою для певного/них мікротексту/ів.  

Наприклад: (а) þa ferdon þa Pihtas, and geferdon þis land norþanweard; (b) 
suþonweard hit hæfdon Bryttas, swa we ær cwæðon. (c) and þa Pihtas heom abædon 
wif æt Scottan, on þa gerad þa hi gecuron hyre cynecynn on þa wif healfe. Þa hy 
heoldon swa lange syþþan. (d) and þa gelamp ymbe yeare ryne þe Scotta sum dæl 
gewat of Ybernian on Brytene [Chr., 173]. 

 (a) «Тоді пішли ті пікти та прийшли у цю землю на півночі; (b) на півдні її 
(землю) мали брити, як ми раніше казали; (c) та ті пікти собі добували дружин 
у скотів при тій умові, що вони (пікти) будуть обирати свій королівський рід по 
жіночій лінії, чому вони (пікти) слідують до сих пір; (d) і тоді трапилось після 
певного періоду часу, що деяка частина скотів перейшла з Ірландії до Британії».  

Англосаксонська хроніка давньоанглійського періоду – це набір 
мікротекстів, об’єднаних певною макротемою, що формально виражена 
нумерацією року в якому відбулися події, опис яких надається. Якщо рік був 
багатим на події, то в тексті реалізуються декілька мікротем. Кількість рем 
варіюється залежно від контексту. Слід відмітити, що за відсутності важливих 
подій рік або декілька можуть бути пропущені.   

Мікротекст в Англосаксонських хроніках давньоанглійського періоду 
розуміється нами, як синтаксичний устрій (просте речення/ складне речення / 
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надфразова єдність), який передає певне комунікативне значення  про певну 
денотативну ситуацію. Головними критеріями мікротексту є відносна смислова 
та функціональна завершеність, тісні логічні, граматичні, лексичні зв’язки його 
між складниками. 

Смислова дискретність мікротексту передбачає наявність єдиної 
гомогенної мікротеми, що являє собою загальний зміст конкретного мікротексту 
та виступає як результат процесу його осмислення та розуміння. Наприклад:  

(а) Her cuom se here to Readingum on Wexate, ond þæs ymb III niht ridon II 
eorlas up // (b) þæs ymb III niht Æþered cyning ond Ælfred his brour þær micle fierd 
to Readingum gelædon ond wi þone here gefuhton // (c) ond bþær wæs geslagen on 
gehwæþre hond, ond Æþelwolf aldormon wearþ ofslægen; ond þa Deniscan ahton 
wælstowe gewald [Chr., 163]. 

(a) «Сюди в Беркшир у Західній Саксонії пройшло військо ворогів та сюди 
ж протягом трьох діб скакали верхи два ерли // (b) Сюди протягом чотирьох діб 
король Етерд та його брат Альфред велике військо привели і з цмим військом 
ворогів побилися. // (с) І там було багато загиблих з обох боків та вождь 
Езельвульф був вбитий і данці отримали перемогу на полі бою».  

У цьому фрагменті тексту із Англосаксонської хроніки можна 
простежити три конкретні реми, об’єднані одною темою: (а) Прихід в Беркшир 
скандинавського війська; (b) Прихід в Беркшир англосаксонського війська; (с) 
Битва між англосаксонськими та скандинавськими військами. Така конфігурація 
вважається нами поширенням теми на декілька рем: 

[ Т1 → R1 → R2 → … Rn ]  
Так, надфразова єдність – це група речень, об’єднаних мікротемою, які 

можуть бути найменшими реальними одиницями тексту чи мікротексту, так само 
як і окреме речення – якщо на ньому концентрується особлива увага, воно 
винесене в позицію абзацу (окремий рік для хроніки ДА)  і має звичайну для 
надфразової єдності смислову і структурну автономність.  

Складносурядні речення в ДА представлені зі сполучниковим типом 
зв’язку and «та», oÞÞe «чи», ac «але». Підрядні речення поєднуються з головним 
за допомогою сполучників підрядного зв’язку та кореляції. Серед них 
найуживаніші підрядні сполучники у хроніках: додаткові (þæt, особливо при 
непрямій мові), означувальні (універсальна відн. частина þе), темпоральні 
(hwænne «коли», þenden  «поки не»), причинні (forþæm «тому що»), умовні (gіf 
«якщо»), уступові (þeah (þe) «хоча»), порівняння (þonne «ніж»,  swa «як») та ін. 

У давньоанглійський період прості речення виокремлюються із текстів 
історичних пам’яток за предикацією, яка слугує виміром меж простого речення. 
Центром речення є дієслівний вузол (verbum finitum), який обов’язково називає 
дію та факультативно – діяча, об’єкт дії, обставини. Функціональне призначення 
простого речення полягає у його смисловій та структурній зорієнтованості на 
виконання певних завдань у пізнавально-відображувальній та комунікативній 
мовленнєвій діяльності. У давньоанглійській мові засобами на позначення теми є 
група підмета речення, реми – група присудка [3, c. 12]. 

Актуальне членування передбачає виокремлення компонентів 
інформаційної структури речення – теми (відома інформація – дане) та реми 

23 
 



(нова інформація – нове), на позначення події в цілому. Розподіл 
комунікативного навантаження визначається контекстом (мовленнєвою 
ситуацією). Тематичні й рематичні елементи розрізняються за своїм 
інформативним значенням, що відображається у їхній структурі (комплексні 
теми та реми) та формує певну ієрархію – тема-рематичну прогресію, де кожне 
наступне речення в логіко-синтаксичній єдності або тексті взаємопов’язане із 
попереднім і таким чином «просуває» висловлення від відомого до нового [(T1  
R1)  (R1=>T2  R2)] [3, с.13].   

Виступаючи у якості складників мікротексту, прості речення та частини 
складного створюють його інформативність, виконуючи одну з наступних 
смислових функцій: задання теми; розвиток реми; номінація реми. 

Тексти англо-саксонської хроніки виконуюючи такі провідні комунікативні 
функції як інформативну, освітню, збереження й передавання інформації мали на 
меті фіксацію історичних подій та передавання відомостей про них наступним 
поколінням.  

Інформаційні блоки організовані за принципом хронології як в межах 
блоку, так і на протязі усієї англосаксонської хроніки. 

886 
Her for se here eft west þe ær east gelende, & þa up on Sigene, & þær wintersetl 
namom. Þy ilcan geare gesette ælfred cyning Lundenburg, & him all Anglcyn to 
cirde, þæt buton Deniscra monna hæftniede was, & hie þa befæste þа burg 
æþerede aldormen to haldonne [Chron., 886] – Тоді пішла та армія знову на 
ту східну землю, тоді вверх по Сені. Там зимове поселення встановили. У 
той же самий рік оселився Альфред король у Лондоні. Йому всі англійці 
підкорились, за виключенням тієї частини, яка датчанами захоплена була. 
Він потім передав це місто Есреду елдермену у володіння. 

В комунікативному плані мікротексти Англосаксонської хроніки 
давньоанглійського періоду демонструють реалізацію таких типів тема-
рематичних (комунікативних) конфігурацій поширення теми на декілька рем та 
тема-рематичної прогресії. 

Перспективним є вивчення синтаксичної та комунікативної організації в 
хроніках наступного періоду, аналіз синтаксичної зв’язності на матеріалі 
«Хроніки Пітерборо». 
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ІДІОМИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ  
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У статті проаналізовано функціонування ідіом у сучасному англомовному 

публіцистичному дискурсі, зокрема розглядаються структурні та прагматичні ознаки стійких 
мовних одиниць. 

Ключові слова: публіцистичний дискурс, ідіома, стійкі одиниці. 
В статье анализируется функционирование  идиом в современном англоязычном 

публицистическом дискурсе, в частности рассматриваются структурные и прагматические 
характеристики устойчивых языковых единиц. 

Ключевые слова: публицистический дискурс, идиома, устойчивые единицы. 
The article deals with the analysis of idioms functioning in the modern English publicistic 

discourse, in particular with structural and pragmatic characteristics of indispensable language units. 
Key words: publicistic discourse, idiom, indispensable language units. 
Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики фокусує увагу на 

людині, яка відображається у мові і використовує її. У лінгвістиці існує усталене 
уявлення про людину, здатну до комунікації, як про мовну особистість: це 
структура особистості, спільна для всіх членів суспільства, що формується під 
впливом соціального середовища. Людський інтелект, як і сама людина 
неможливий без мови і мовної здатності як здатності до породження і 
сприйняття мовлення. Текст, що створюється людиною, відбиває рух людської 
думки, будує можливі світи, зберігаючи в собі динаміку думки і способи її 
подавання за допомогою засобів мови. Антропоцентричний підхід висуває 
потребу розвивати міркування саме від особистості, від окремих реалізацій 
дискурсу, тому що інакше існує небезпека «відірватися» від самого суб'єкта та 
об'єкта спілкування [2]. 

Образні стійкі словосполучення виконують важливу роль у процесі 
комунікації – вони чинять потужний експресивний вплив при передачі 
інформації, викликаючи при цьому емоції, естетичне сприйняття, літературні і 
культурні асоціації. Фразеологічні одиниці, зокрема ідіоми, віддзеркалюють 
традиції, світобачення певної нації, мають яскраве стилістичне забарвлення, 
додаючи будь-якому тексту свіжості та оригінальності. Незважаючи на те, що 
ідіоматичні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні 
(художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні та 
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прагматичні особливості є недостатньо вивченими, що зумовлює актуальність 
нашої роботи.  

Мета дослідження – проаналізувати структурні та прагматичні 
характеристики ідіом у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Мета роботи обумовила необхідність вирішення наступних завдань:  
• уточнити поняття публіцистичного дискурсу; 

• виявити структурні характеристики ідіом у сучасному публіцистичному 
дискурсі; 

• визначити та описати прагматичні функції  ідіом у публіцистичному 
дискурсі. 

Об’єктом роботи виступають ідіоми у сучасному англомовному 
публіцистичному дискурсі. 

Предметом даного дослідження є структурні та прагматичні 
характеристики ідіом. 

Матеріалом дослідження слугували 300 ідіом, обраних методом суцільної 
вибірки з сучасних британських та американських періодичних видань. 

Методи дослідження включали аналіз праць видатних вітчизняних та 
зарубіжних науковців, а також структурний, дескриптивний та прагматичний 
методи аналізу фактичного матеріалу, метод суцільної вибірки.  

Теоретичною базою дослідження слугували положення, що розробляються 
вітчизняними та зарубіжними лінгвістами: в області дослідження дискурсу (З. 
Харріс, Н. Д. Арутюнова, О. С. Кубрякова, Г. Я. Солганік, Т. А. Ван Дейк та ін.) 
та ідіом (В. В. Віноградов, А. В. Кунін, С. П. Коновець, Н. М. Шанський, О. С. 
Ахманова, О. І. Смірницький та ін.) 

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що отримані результати 
становлять доробок до загальної теорії ідіоматичності.  

Практичне значення роботи зумовлюється можливістю використання її 
результатів у процесі викладання теоретичних курсів лексикології, стилістики, 
теорії і практики перекладу, спецкурсу з публіцистичного дискурсу та на 
практичних заняттях з англійської мови.  

На основі визначення дискурсу як зв'язного тексту у сукупності з 
екстралінгвістичними, прагматичними, соціокультурними, психологічними 
чинниками, публіцистичний дискурс розглядаємо як окремий тип дискурсу, як 
корелят публіцистичного стилю, тобто мовленнєву діяльність, що відбувається в 
інституційних рамках друкованого засобу масової інформації та відображає 
сучасний стан суспільно-культурного життя соціуму [1]. 

Тексти публіцистичного дискурсу характеризуються комунікативно-
прагматичною спрямованістю, що виявляється в тому, щоб у процесі подачі 
інформації не тільки інформувати, скільки здійснювати соціально-психологічний 
вплив на аудиторію через переконання, навіювання [4]. Одним з найбільш 
вдалих засобів реалізації основних функцій публіцистичного дискурсу є ідіоми, 
що розуміємо як фразеологічні одиниці мови, для яких характерна стійкість, 
відтворюваність та немотивованість значення, тобто зміст якої не дорівнює сумі 
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значень слів-складників. 
Такі одиниці з внутрішньою ідіоматичністю надають текстам 

публіцистичного дискурсу певну силу впливу, допомагають створювати 
специфічну образність. Завдяки своїй системній, мовній сутності, вони здатні не 
тільки висловити відповідну думку більш ємно, але й передати ставлення і дати 
оцінку людям та їхній діяльності у короткій, влучній та яскравій формі. З 
прагматичної точки зору, це найбільш важливі лексичні елементи дискурсу.  

Вивчення фразеологічних одиниць різних мов світу є одним з актуальних 
та перспективних напрямів лінгвістичних досліджень, а структурний підхід до 
вивчення ідіом уможливлює глибше розуміння змістового аспекту мови та її 
складу. Згідно з класифікацією за структурними типами і структурно-
семантичними класами [3; 5], було проведено аналіз виокремлених ідіом у 
сучасному англомовному публіцистичному дискурсі та зафіксовано наступні 
структурно-семантичні групи ідіом:  

1) дієслівно-адвербіальні, наприклад: to give up, to look up to; 
2) прийменниково-субстантивні, наприклад: by heart, by means of, all told, 

by and large; 
3) атрибутивно-субстантивні, наприклад: red tape, blue blood, tall order; 
4) дієслівно-субстантивні, наприклад: take to floor, hit the nail on the head, 

chew the fat; 
5) фразеологічні повтори, наприклад: jump over and over, through and 

through, wait and see, betwixt and between; 
6) адвербіальні, наприклад: every other day, in the dead of the night; 
7) ідіоми зі структурою прислів'я, наприклад: all cats are grey in the dark; 

till the cows come home; by hook or by crook; with flying colours; 
8) порівняльні ідіоми, наприклад: proud as a peacock; as heavy as lead; as 

weak as a kitten; mad as a hatter; as thick as thieves. 
Особливістю досліджуваного корпусу одиниць стало переважання 

двовершинних ідіом, оскільки, за загальними даними, у фразеологічній система 
сучасної англійської мови домінують одновершинні ідіоми. За результатами 
проведеної роботи, визначаємо, що одновершинні ідіоми складають 18%, 
двовершинні ідоми складають 46,7% і багатовершинні мають 35,3%,  

Щодо прагматичних характеристик ідіом, ми виявили, що емотивна сема у 
значенні виокремлених ідіом складає 15%, експресивна сема має 38,3% і  оцінна 
сема складає 46,7%. Проведений аналіз демонструє, що емотивність реалізується 
як здатність виражати емоційне ставлення мовця до предмету повідомлення, 
оцінність як здатність висловлювати позитивне чи негативне відношення мовця 
до предмету повідомлення, експресивність як вказівку на міру, ступінь прояву 
тієї чи іншої ознаки.  

При цьому прагматичне навантаження усталених ідіом у публіцистичному 
дискурсі може посилюватися за різного роду трансформацій, що дозволяє автору 
повідомлення досягти певного комунікативного ефекту. Зміна семантичної 
структури ідіоми, створенні нових лексико-семантичних варіантів вносять в 
текст елемент новизни, сприяючи непомітному введенню в текст певної точки 
зору на якусь ситуацію і задають концептуальну базу для аксіологічної стратегії, 
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що допомагає читачу правильно оцінити події, пропонуючи йому готове 
судження і забезпечуючи тим самим імпліцитний вплив на думку адресата і 
відтворення необхідної системи поглядів.  

Отже, вивчення функціонування ідіом у публіцистичному дискурсі 
демонструє, що в зв'язку з потужним прагматичним потенціалом і силою впливу 
вони слугують одним із мовних засобів створення й інтенсифікації 
прагматичного навантаження англомовного інформаційного тексту. Засоби 
мовного впливу можуть бути різноманітними за своєю структурою, але їхня 
семантика обумовлена прагматичним компонентом, основними елементами 
якого є емотивність, експресивність і оцінність. 

Отримані результати не вичерпують проблематики, яка порушена в роботі. 
Перспективи дослідження передбачають вивчення функціонування ідіом на 
матеріалі ширшого в публіцистичному плані спектру текстів, детальніший аналіз 
структури та семантики ідіом. 
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У статті викладено особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій 

для формування лексичної компетенції учнів старших класів. Визначено етапи формування 
лексичної компетенції учнів старших класів на уроках англійської мови. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, лексична компетенція, учні 
старших класів. 

В статье изложены особенности использования информационно-коммуникационных 
технологий для формирования лексической компетенции у учащихся старших классов. 
Определены этапы формирования лексической компетенции учащихся старших классов на 
уроках английского языка. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, лексическая 
компетенция, ученики старших классов. 

The article represents the peculiarities of information and communication technologies for 
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forming the lexical competence for high school students. Educational stages of lexical competence of 
high school students at English lessons are defined. 

Key words: information and communication technologies, lexical competence, high school 
students. 

Як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 
столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних 
інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного 
формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній 
діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, 
створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя. 

Тому актуальність дослідження використання інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у старшій школі поки ще обмежена та майже 
слабко пов’язана з системним впровадженням у навчальному процесі. Навчання 
та контроль знань з іноземної мови школярів за допомогою комп’ютерних 
засобів перебуває в початковому  стані, тому тема є досить актуальною. 

Метою дослідження є аналіз засобів ІКТ, які використовуються для 
формування лексичної компетенції школярів у старшій школі. 

Реалізація цієї мети передбачає наступні завдання: проаналізувати 
педагогічну літературу щодо характеристики поняття «лексична компетенція»; 
висвітлити процес формування лексичної компетенції при вивченні англійської 
мови; проаналізувати використання комп’ютерних навчальних програм на 
уроках англійської мови під час формування лексичної компетенції учнів 
старших класів. 

Об’єктом дослідження є формування лексичної компетенції учнів. 
Предметом дослідження є лексична компетенція учнів, сформована за 

допомогою засобів ІКТ. 
Наукова новизна даного дослідження складається в визначенні переваг 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій для формування 
лексичної компетенції, що дозволяють оптимізувати освітній процес і підвищити 
ефективність засвоєння навчального матеріалу. 

Поняття «компетенція» (від латинського competo – домагаюся, відповідаю, 
походжу) досить широко застосовується в різних галузях наукового знання. 
Зазвичай цей концепт вживається в працях авторів, які досліджують різні аспекти 
лінгвістики, а також теорії і методики навчання мов, а для його означення 
здебільшого використовуються терміни «лінгвістична (мовна) компетенція» та 
«комунікативна компетенція». При цьому поняття «лінгвістична компетенція», 
введене в науковий обіг Н. Хомським, вживається в значенні знання правил мови, 
тоді як поняття «комунікативна компетенція», вперше застосоване Д. Хаймзом, 
означає знання, яке забезпечує індивідові можливість здійснення функціонально 
спрямованого мовленнєвого спілкування [2]. 

Лексична компетенція, у свою чергу, як складова комунікативної 
компетенції, визначається також у Загальноєвропейських Рекомендаціях із 
мовної освіти як «знання і здатність використовувати мовний словниковий 
запас» [1], тобто як практична змога застосовувати набутий багаж знань у 
спілкуванні.  
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Якщо базуватися на рекомендаціях Комітету з питань освіти при Раді 
Європи, то слід дотримуватися таких пунктів при формуванні лексичної 
компетенції [3]: 

1. Звертати увагу на слова та сталі вирази, які використовуються в 
автентичних текстах. 

2. Використовувати метод дедукції або словник під час виконання завдань. 
3. Презентувати слова у контексті, наприклад, у текстах шкільних 

підручників, та їх вживання при виконанні вправ та інших завдань. 
4. Використовувати наочність (малюнки, жести, міміку відповідних дій, 

тощо) для презентації слів. 
5. Заучувати списки слів або фраз та висловів з перекладом. 
6. Розглядати лексику відносно семантичних та лексичних полів. 
7. Навчити дітей використовувати одномовні та двомовні словники, 

глосарії та тезауруси, інші довідники (довідкові матеріали) під час самостійної 
роботи з текстом. 

8. Пояснювати учням функції лексичної структури і наступне її 
використання (наприклад, деривація, суфіксація, синонімія, антонімія, складені 
слова, ідіоми тощо). 

С.Ф. Шатілов пропонує наступні етапи формування лексичної компетенції 
(див. Табл.1). 

 
Табл. 1 Етапи формування лексичної компетенції 
Етап Етапи Мета Вправи 

 
І етап Орієнтовно-

підготовчий 
 

Семантизац
ія та первинне 
закріплення 
лексичних 
одиниць 

Рецептивно-
репродуктивні, 

некомунікативні 

ІІ етап Стереотипн
о-ситуативний 

Автоматиза
ція лексичних 
одиниць 

Репродуктивн
о-продуктивні,  

умовно-
комунікативні 

ІІІ етап Варіююче-
ситуативний 

 

Самостійне 
використання 
лексичних 
одиниць в 
мовленні 

Продуктивні 
комунікативні 

 

Орієнтовно-підготовчий етап – дуже важливий етап у формуванні лексичної 
компетенції учнів. Мета етапу – семантизувати і первинно закріпити лексичний 
матеріал соціокультурного змісту. Цей етап включає в себе: 

1) пред’явлення лексичної одиниці соціокультурного спрямування 
(ознайомлення з її звуковою та графічною формою); 

2) семантизація лексичної одиниці; 
3) демонстрація вживання лексичної одиниці соціокультурного змісту в 
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сполученнях з іншими лексичними одиницями. 
На цьому етапі пропонуються рецептивно-репродуктивні вправи. Наведемо 

приклад. 
Обладнання: картки із зображенням різних жестів та їх значення. 
Завдання: Look at the hand-out and decide what each gesture means. 
Хід виконання: Учні повинні визначати, що означає кожний окремий жест. 

На стереотипно-ситуативному етапі – етапі автоматизації дій учнів з новими 
лексичними одиницями – рекомендується використання репродуктивних і 
продуктивних вправ, які передбачають використання лексичних структур  у 
процесі комунікації. Необхідне широке використання різноманітних опор: 
малюнків, карток, діалогів, таблиць, аудіозаписів, відеофрагментів. Пропонуємо 
приклад таких вправ. 

Обладнання: картка для кожного учня. 
Завдання: Here is the column of proverbs often used in the English-speaking 

countries. In the next column write the cultural value that you think the proverbs teach. 
In the third column write the proverbs from our culture which express the same values. 

Хід виконання: Учні читають прислів’я і заповнюють картку, вказуючи, що 
висловлює кожне прислів’я, та добирають українське прислів’я з таким самим 
значенням. 

Третій етап, варіююче-ситуативний, – це творчий етап, заключний етап 
формування лексичної компетенції. 

Важливість його полягає в тому, що навички користування лексичним 
матеріалом переростають в уміння самостійно використовувати лексичні 
одиниці в різноманітних видах мовленнєвої діяльності. На цьому етапі 
рекомендуються вправи на продуктивне мовлення, які передбачають самостійне 
вживання лексичних одиниць у реченні, надфразовій єдності, мікродіалозі, тобто 
вправи у непідготовленому мовленні. Наведемо приклад. 

Обладнання: відеозапис, який містить певні культурні риси, такі, як 
народний танок, сімейний сніданок, обід на День подяки тощо. 

Завдання: You are going to watch a video fragment, but there is no soundtrack. 
You will have to write the script. 

Хід виконання: Учні поділяються на групи. Відеофрагмент демонструється 
1 раз. Потім кожна група пише свій сценарій. Фрагмент демонструють кілька 
разів, і кожна група по черзі озвучує його. Після цього учні переглядають 
озвучений відеофрагмент, щоб порівняти зі своїми варіантами, дають оцінку. 

Часто на уроках іноземної мови процес залучення учнів в усне мовлення по 
різних темах буває нецікавим. Тому на сучасних уроках застосовують 
інформаційно-комунікаційні технології. Вони дають змогу здійснити поступовий 
перехід від основного виду діяльності учня різного віку - ігри, ігрові вправи - до 
навчальних вправ, учбових задач. Частину навчального часу, що відводиться на 
вивчення іноземної мови, учні проводять за комп'ютерними навчальним 
програмами, які мають високу наочність завдяки широкому використанню 
малюнків, динамічних зображень, анімацій і звукового супроводу, причому 
кожний учень має змогу вчитися в своєму темпі. Така програма стимулює процес 
пізнання і навчання дітей, а також привчає їх до сумлінної праці. Вміло підібрані 
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програми розвивають у школярів допитливість, кмітливість, спритність, 
активність, волю, самостійність, а також індивідуальність, зацікавленість, 
зачарованість, задоволення. 

В ігровій навчально-пізнавальній діяльності завдяки комп'ютерним 
навчальним програмам учні поєднують різні способи взаємодії з комп'ютером, 
вчаться плідно, творчо, сумлінно і зосереджено працювати. Просування 
школярів за програмою ненав'язливо керується їх тестуванням та 
діагностуванням набутих ними знань, умінь та навичок. Поступово насиченість 
та ємність матеріалу нарощується, і учні переходять до більш складних вправ і 
задач. [4] 

Таким чином, використання комп'ютерних навчальних програм дає змогу 
школярам ефективно і інтенсивно вчитися, розвивати свої природні здібності, 
збагачувати власний досвід і одержувати від навчання задоволення, наснагу і 
насолоду. 

Існує велика кількість комп'ютерних навчальних програм для вивчення 
англійської мови. Як і у випадку вибору підручника, тут також необхідно чітко 
визначити мету використання програми. Схарактеризуємо кілька програм для 
формування лексичної компетенції учнів ЗОШ: BX Language acquisition. Ця 
програма призначена для опанування іноземних слів, зібраних у словники. Вона 
дозволяє поповнювати словниковий запас як в режимі питання-відповідь, так і в 
режимі диктанту. Ви зможете складати свої словники з завданнями або 
використовувати готові. 1С: Освітня колекція. English Platinum 2000. Програма 
для фрагментарного використання на уроках, а також для самостійного 
опанування лексикою англійської мови. Містить повнометражний фільм 
англійською мовою My Fair Lady, 78 діалогових уроків, 174 загальноосвітніх 
текстів. Розділ «Словник» містить 15680 слів, з них 4127 ілюстровані. Навчання 
лексики проходить послідовно: запам'ятовування слів, перевірка 
запам'ятовування слів, набір на клавіатурі, відпрацювання вимови. Trolley Dash - 
програма прекрасно сприяє запам'ятовуванню лексики з теми споживчих товарів 
в ігровій формі.  

Отже, на уроках іноземної мови за допомогою комп’ютерних навчальних 
програм, як одного із засобів ІКТ, відбувається формування лексичної 
компетенції учнів. Застосування комп'ютерних навчальних програм на уроках 
дозволяє ввести новий лексичний, країнознавчий матеріал у найбільш 
захоплюючій формі, коли реалізується принцип наочності, що сприяє міцному 
засвоєнню іншомовних знань, умінь, навичок. 
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Дана стаття присвячена теоретичному аналізу специфіки розгляду реклами з точки зору 
емотіології та когнітивної лінгвістики. У фокусі дослідницької уваги знаходиться роль 
емотіологічного складника як мовленнєво-мисленєвого маніпулятивного компоненту у 
механізмі формування позитивно-оцінного змісту рекламного тексту. 

Ключові слова: емотіологія, маніпуляція, позитивно-оцінний зміст, реклама. 
Настоящая статья посвящена теоретическому анализу специфики рассмотрения 

рекламы с точки зрения эмотиологии и когнитивной лингвистики. В фокусе 
исследовательского интереса находится роль эмотиологической составляющей как 
речемыслительного манипулятивного компонента в механизме формирования позитивно-
оценочного смысла рекламного текста.  

Ключевые слова: манипуляция, позитивно-оценочный смысл, реклама, эмотиология.  
The present article is dedicated to the theoretical analysis of the peculiarities of studying 

advertisements from the point of view of emotiology and cognitive linguistics. The research focus is 
on the role of the emotiological component as a linguo-cognitive manipulative element in the 
mechanism of creating the positive-evaluative sense of advertisements texts.  

Key words: advertisement, emotiology, manipulation, positive-evaluative sense. 
Реклама стала феноменом ХХІ ст., який, проникаючи в усі сфери життя 

суспільства, формує мовну картину світу. Як найпотужніший інструмент впливу 
на людство, сьогодні реклама є не лише засобом корегування свідомості 
суспільства, скеровуючи наше світосприйняття в необхідному напрямку, але й 
засобом її безпосереднього формування через спростовування застарілих 
поглядів та нав’язування нових ідей. 

У зв’язку з цим актуальність даної роботи визначається інтенсивністю 
рекламної діяльності та зміною її функціональних орієнтирів. Так, як зазначає 
Зірка В.В., сьогодні реклама перетворилась у могутній соціальний інститут, який 
не просто тиражує певний світогляд, але й формує тип особистості, обмеженої у 
наукових знаннях [1]. 

Метою нашого дослідження є визначити специфіку розгляду реклами з 
точки зору емотіології, фокусуючись на ролі емотіологічної складової як 
мовленнєво-мисленнєвого маніпулятивного компоненту у механізмі формування 
позитивно-оцінного змісту рекламних текстів. Для досягнення поставленої мети 
виконуються наступні завдання: виділити специфічні характеристики 
рекламного тексту з точки зору різних лінгвістичних категорій; розкрити 
сутність мовного маніпулювання в рекламі з позицій лінгвістики; розкрити роль 
емоцій як мотиваційної основи свідомості мовної особистості; дослідити 
механізм формування позитивно-оцінного змісту реклами як маніпулятивного 
компоненту. 
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Об'єктом дослідження є рекламний текст як маніпулятивний 
комунікативний інструмент, що містить у собі вербально репрезентовані 
концепти емоцій.  

Предмет дослідження складає емотіологічна специфіка маніпулятивності у 
рекламному тексті при формуванні позитивно-оцінного змісту реклами. 

Новизна даної роботи полягає в авторській спробі переосмислити та 
проаналізувати основні ідеї лінгвістів щодо ролі рекламного тексту як 
особливого емотіологічного утворення у маніпуляції свідомістю реципієнту та 
відобразити своє власне бачення механізму формування позитивно-оцінного 
змісту реклами шляхом актуалізації емотивних вербальних компонентів у 
рекламному тексті. 

На сучасному етапі розвитку суспільства реклама оформилась в окремий 
різновид масової комунікації, що, по суті, перетворило її в нову сферу людської 
діяльності, лінгвістичні та психологічні аспекти якої ще перебувають на стадії 
пізнання та вивчення. Так, дійсно, реклама стала спресованим образом 
сучасності, що акумулює почуття і досвід усього суспільства. 

Згідно з Є.В. Медведєвою, «реклама – це різновид масової комунікації, в 
якій створюються та поширюються інформативно-образні, експресивно-
сугестивні тексти одно направленого на неособистого характеру, оплачені 
рекламодавцем та адресовані ним групам людей з метою побудити їх до 
потрібного рекламодавцю вибору та дії». [6, с. 5–6]. 

Дана дефініція є найбільш близькою до лінгвістичної думки та охоплює всі 
різновиди реклами: комерційну, політичну та ін. з її орієнтацією на певні 
комунікативні технології та розгляд рекламних повідомлень як особливого виду 
тексту із сукупністю його вербальних і невербальних компонентів, що у 
комплексі підлягають лінгвістичному аналізу. 

Характерною рисою реклами є здатність використовувати весь мовний 
потенціал, акумулюючи на відносно короткому відрізку тексту максимум 
прагматично спрямованих мовних засобів та активно породжуючи нові 
синтаксичні явища. Є.С. Коваленко відзначає, що, «являючи собою 
багатоаспектне мовне явище, реклама вимагає різнобічного дослідження, тому 
зрозумілим є вивчення мовної організації рекламних текстів, застосовуючи 
різноманітні лінгвістичні напрямки аналізу: прагматичний, психолінгвістичний,  
когнітивний і власне лінгвістичний аналіз» [3, с. 315]. 

Тому аналіз лінгвістичних аспектів рекламного дискурсу дає підстави 
стверджувати, що реклама потребує комплексного лінгвістичного аналізу на 
межі кількох лінгвістичних теорій, який може здійснюватись на всіх мовних 
рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному, синтаксичному тощо.  

У загальній структурі реклами, яка представлена вербальним рядом, 
візуальним рядом та звучанням, найбільш значущим її компонентом та істотним 
комунікативним ходом є рекламний текст, який несе у собі всю інформацію, що 
сприймається реципієнтом реклами [6].  

Базуючись на основних розпізнавальних ознаках, В.В Зірка визначає 
рекламний текст як «функціонально організоване екстралінгвальними і 
лінгвальними знаками повідомлення (звертання), зосереджене на ситуації 
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рекламного спілкування з метою формування сприятливих і прагматичних 
моделей соціальної поведінки; яке сприймається індивідами (адресатами) як 
самостійний раціонально й емоційно обґрунтований комунікативний акт; що 
створює і підтримує відповідну репутацію суб'єктів державної і приватної 
діяльності» [2, с. 66-67]. 

Традиційно вербальна складова реклами складається з 4 основних частин: 
заголовок, основний рекламний текст, слоган (рекламний лозунг), ехо-фраза 
(код) [6]. Грамотно побудована композиція вербальної реклами забезпечує 
відображення специфіки рекламного тексту та є запорукою успіху реклами. 

Рекламний текст, адресований певній групі людей, реалізує у собі 
комунікативну, когнітивну, а також функцію впливу. Рекламний текст включає в 
себе всі вербальні і невербальні засоби, що виражають необхідну інформацію і 
доносять її до реципієнта, як експліцитно, так і імпліцитно, а також 
обумовлюють реакцію на неї.  

У сучасних лінгвістичних та психолінгвістичних дослідженнях рекламного 
дискурсу досить часто вплив реклами на реципієнта розглядають як 
маніпулятивний вплив, а явище мовної маніпуляції відносять до комплексної 
системи впливу, котрий рекламодавець та створене ним рекламного 
повідомлення здійснюють на споживача.  

На думку Г.А. Копніної, мовлене маніпулювання – «це різновид 
маніпулятивного впливу, котрий здійснюється шляхом вмілого використання 
певних мовних ресурсів з метою прихованого впливу на когнітивну та 
поведінкову діяльність адресата» [4, с. 25]. 

Мовне маніпулювання є важливим компонентом реклами, в основі якого 
лежить маніпулятивна мовна гра. Мовне маніпулювання актуалізується 
маніпулемою і маніпулятивним компонентом. Механізм мовної маніпуляції 
полягає у спонуканні адресата до конкретних дій шляхом звернення до 
психологічної та лінгвістичної реальності за допомогою збудження емоційної 
реакції реципієнта за допомого вербальних засобів, які реалізують маніпулятивні 
можливості рекламного тексту [8].  

Тому мовне маніпулювання, як визначає В.В.Зірка, – це «ситуаційно 
значиме варіювання свідомо та цілеспрямовано підібраних семантично 
ефективних мовних засобів» [1, с. 85]. До таких мовних засобів, які виконують 
роль маніпулятивних компонентів у рекламному тексті, належать оцінна лексика 
(оцінні прикметники, іменники, дієслова, прислівники), структурні елементи 
реклами, стилістичні засоби (метафора, епітет, риторичні запитання, рима, 
каламбур), гендерна лексика, прецедентні феномени, тощо. Ці вербальні засоби є 
прагматично зумовленими і мають високий маніпулятивний потенціал, який 
реалізується за допомогою апеляції до емоцій адресата.  

Таким чином, мовна гра в рекламі розрахована на підсвідомий 
психологічний вплив на споживача з метою викликати певний емоційний ефект. 
Для реклами вплив саме на емоційну сферу є дуже важливим, оскільки емоційна 
пам'ять є одним із найстійкіших видів пам'яті. Оскільки емоції є сильнішими 
безпосередніх логічних міркувань, їх легше змоделювати, тому загальна 
емоційна реакція на рекламу товару автоматично переноситься на сам товар і 
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надає значний вплив у ситуації споживчого вибору [5]. 
Емоції є специфічною формою когніції, які на мовленнєвому рівні 

трансформуються в емотивність. Між когніцією та емоцію існує нерозривний 
онтологічний зв'язок. Це пояснюється тим, що всі когнітивні процеси пов’язані з 
емоціями: «…когніція викликає емоції, оскільки вона емоціогенна, а емоції 
впливають на когніцію, оскільки вони вторгаються у всі рівні когнітивних 
процесів» [10, c. 280]. 

Отже, весь процес пізнання кодується емоціями. Апелюючи до ціннісних 
категорій реципієнта, емоції скеровують ментальну діяльність людини, 
впливають на її інтелект та світогляд. Тобто, емоції є мотиваторами свідомості 
мовної особисті, яка, свідомо здійснюючи лексикалізацію власних емоцій, 
трансформує когнітивний процес у мовленнєвий акт. 

Саме тому обов’язковою ознакою реклами є емотивність, яка в першу 
чергу реалізується за допомогою позитивно-оцінних лексичних одиниць. 
О.С. Попова підкреслює, що у рекламі категорія оцінності безпосередньо 
пов’язана з позитивною означеною лексикою: «В рекламному тексті завжди 
використовуються слова, які породжують виключно позитивні емоції, пов’язані з 
використанням товару» [7, с. 12]. 

Маючи оцінну семантику, емотивна лексика приваблює увагу адресата, 
створює позитивні яскраві образи, стимулюючи його емоційно-асоціативні 
реакції і наштовхуючи на думку про необхідність здійснення купівлі товару, за 
рахунок чого відбувається прихований вплив на свідомість адресата та 
спонукання його до виконання потрібної рекламодавцю дії, тобто маніпуляція. 

Ефективний рекламний текст передбачає якомога більшої кількості мовних 
одиниць маніпулятивного призначення та емоційно-оцінного забарвлення, в 
особливості афективів, серед яких в рекламі найчастіше зустрічаються вигуки. 
Вигуки надають тексту високої експресивності та емоційності, національного 
колориту, природності, таким чином підсилюючи його маніпулятивність та 
ефективність донесення рекламного послання.  

Як відзначає С.Романюк, «маніпулятивна спрямованість реклами 
виявляється в актуалізації різноманітних стилістичних засобів, які активізують 
асоціативні та емоційні реакції реципієнта» [8, с. 292]. До них належать 
метафоризація, вживання епітетів з метою привернути увагу та зацікавити 
потенційного покупця, використання рим, що посилює атрактивність тексту та 
сприяє кращому запам’ятовуванню, а також вживання гендерної лексики, 
використання каламбуру та квеститів (питальних речень). 

Роль слогана та коди як маніпулятивних кваліфікаторів реклами є 
основною. Будучи емотивним типом висловлювання, слоган апелює до почуттів 
та інтуїції реципієнта та мотивує рекламну пропозицію [2]. Його мета полягає у 
зверненні уваги адресата, запам'ятовуванні самого слогана, бренда і реклами в 
цілому, у визначеному заклику до дії. Маніпулятивна функція коди полягає в 
тому, що вона завдає алгоритм дій адресата.  

Таким чином, у термінах емотіології присутність у рекламі емоціонально-
експресивного фактора забезпечує ефективність мовного маніпулювання та 
мотивацію реципієнта до потрібних дій. Реклама має культурну значущість, 

36 
 



оскільки вона здатна "моделювати" свідомість людей відповідно до мети і потреб 
рекламодавців і змінювати усталені звички, соціальні норми і культурні традиції 
за порівняно короткий період часу. 

Перспективою розвідки є проведення експериментальної роботи щодо 
емотіологічного аналізу рекламних текстів стосовно лінгвокогнітивних 
особливостей наявних в них емотіологічних складників та їхньої ролі у 
формування механізму позитивно-оцінного змісту як маніпулятивного 
компоненту реклами. 
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Стаття присвячена аналізу особливостей англомовної електронної комунікації, їх 
групуванню і складанню списку найбільш вживаних лексичних, граматичних та графічних 
засобів,притаманних спілкуванню у сучасних англомовних чатах. 
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Ключові слова:електронна комунікація, чат, графічні засоби, емотикони. 
Статья посвящена анализу особенностей англоязычной электронной коммуникации, их 

группировке и составлению списка наиболее употребляемых лексических, грамматических и 
графических средств, присущих общению в современных англоязычных чатах. 

Ключевые слова: электронная коммуникация, чат, графические средства, эмотиконы. 
This paper is devoted to analyzing the characteristics of the English electronic 

communication, their grouping and creating the list of the most common lexical, grammatical and 
graphic means of communication inherent in contemporary English-language chat rooms. 

Keywords: electronic communication, chat room, graphics capabilities, emoticons. 
Електронна комунікація є багатогранним явищем. З точки зору 

масштабності, вона містить у собі риси масової (спілкування з усім світом), 
міжособистісної та групової комунікації. Враховуючи часовий фактор, вона 
може бути короткотривалою та довготривалою. За каналом передачі та 
сприйняття інформації розрізняють актуальну (спілкування з реальними, 
відомими людьми) та віртуальну (учасники спілкування більшою мірою не 
відомі один одному) комп'ютерну комунікацію [2, с. 57]. 

Усе це призводить до поширення електронної комунікації, виникнення її 
нових форм (наприклад: чати, блоги, форуми, електронна пошта – Email, 
інтернет-пейджер, ICQ та Skype), що обумовлює інтерес науковців до цієї сфери 
суспільного життя. 

Актуальність нашого дослідження зумовлена відсутністю достатньо повного 
опису мовних засобів віртуальної комунікації, незважаючи на стабільну 
тенденцію до повсюдного поширення. З іншого боку, спостерігається швидкий 
розвиток Інтернету та його впровадження в різні сторони життя людей, в першу 
чергу, в якості засобу масової комунікації, що потребує наукового аналізу. 

Мета дослідження: вивчити і проаналізувати мовні особливості віртуальної 
комунікації в процесі спілкування за допомогою комп’ютерів. Для досягнення 
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  
1) розглянути поняття «комунікація» та виявити особливості сучасної 
комунікації; 
2) дати визначення віртуальній комунікації та її характеристикам; 
3) розглянути чат як різновид віртуальної комунікації; 
4) визначити лексичні, граматичні та орфографічні особливості віртуальної 
комунікації. 

Об'єктом нашого дослідження є англомовна електронна комунікація (на 
прикладі чатів). 

Предмет дослідження складають лексичні, граматичні, орфографічні 
характеристики, які є специфічною особливістю мови віртуальної комунікації, і 
які відрізняють її від загальномовних норм.  

Новизна роботи полягає в детальному аналізі особливостей віртуальної 
комунікації, їх групуванні і складанні списку найбільш вживаних лексичних, 
граматичних та графічних засобів. 

Розвиток мови – об'єктивний процес, у якому основну роль відіграє молоде 
покоління як найбільш гнучкий шар населення. Найяскравіше це явище 
проявляється на зламі епох, у періоди війн та революцій, а також стрімких 
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соціальних процесів. При цьому основним джерелом поповнення словникового 
запасу мови слугує неформальне мовлення.  

Зважаючи на мету нашого дослідження, комп’ютерне спілкування 
(комунікацію), трактуємо як комунікативну подію, здійснювану чи пов’язану за 
допомогою роботи з комп’ютером. Розглянемо мовні характеристики 
комп’ютерної комунікації. 

Характерними особливостямивіртуальної комунікації є використання 
прецедентної та соціально-значущої лексики: hitler`sback (вживання імені 
відомого німецького лідера та ідеолога фашизму як реакція на використання 
учасниками чату німецької мови); bowbells (на позначення загальновідомих 
дзвонів церкви Св. Марії у районі Bow у Лондоні – вважається, що справжні 
жителі Лондона Cockney жили саме у цьому районі); KarlMarx (ім’я відомого 
німецького філософа та економіста – на позначення німецької нації у цілому); 
honeyontoasttime (згідно з поширеним уявленням про те що тост з медом 
полегшує похмілля, учасник чату дає пораду використати саме цей засіб); 
wheelchair (лексична одиниця, що несе глибокий соціальний підтекст: в 
американському суспільстві є 3 категорії громадян, випадки проти яких 
вважаються не політкоректними, а саме: афроамериканці, люди з обмеженими 
фізичними можливостями та ті, що належать до сексуальних меншин. Лексема 
wheelchair співвідноситься з другою групою зазначених вище членів 
американського суспільства); Moralcrusade (хрестовий похід за мораль – на 
позначення тенденцій, які були поширеними у Європі в середньовіччі, до 
знищення відьом та людей, які порушували мораль); JacktheRipper (найбільш 
відоме ім’я серійного вбивці, який коїв страшні злочини у Лондоні наприкінці 
1888р.); Rizla (назва відомого бренду, що виробляє папір для цигарок). 

Характерним для комунікації в чат-румз є також використання 
різноманітних ніків. Вибір псевдоніму дозволяє експериментувати з соціальними 
нормами, санкціями, правилами. Приховування своєї індивідуальності під 
маскою дозволяє її користувачам пережити пригоду, яка ніколи не відбудеться в 
реальному житті. У виборі псевдоніму виявляється креативність людини, а також 
її прагнення до наслідування певних рис (як-от, при виборі імен зірок): punk, miss 
hot, Sportmaus; Brad Pitt, Cameron Diaz, Eros Ramazotti, Usherтощо. Найбільш 
частотними у використанні молоддю є також ніки, пов'язані з: героями 
мультфільмів – BAMBI, Pluto, Teutates, Yogibaer, Tweety; продуктами – Fishmac, 
Big Mac,Altbier; комп'ютерною сферою: Virtuella, Avatar, cyber, Cybergirl; 
міфічними героями: Thanatos, Ikarus, Abraxa. 

Слід зазначити, що емоції у чат-комунікації виражаютьсяза рахунок 
використання сленгової лексики:сhillman – заспокойся;tocamchat – 
tochatonlinewithcamera (спілкуватися он-лайн за допомогою веб-камери);weed – 
марихуана; poke – knockknock (є поширеним в Інтернеті та використовується у 
чатах та при надісланні повідомлення); room – everyoneinthechatroom (усі 
присутні у чаті); tasty – дівчина, яка гарно виглядає; seasonticketholder – людина, 
яка має абонемент на футбольні матчі на весь сезон; aniron – на позначення 
людини нетрадиційної сексуальної орієнтації; hammersfan – 
fanofWestHamUnitedF.C.; nick – nickname (нік у чаті); kookie – cool/ exciting 
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(кльовий); aussie–Australian (австралієць/австралійка); google – togooglesmth 
(шукати щось в Інтернеті); doubleshack – пряме попадання; joint – 
тюрма/забігайлівка; showbiz – шоу-бізнес;  

Головною орфографічних особливістю електронної комунікації в чатах є 
використання емотиконів – тобто графічних засобів передачі емоції.Вони є 
сигналом гумористичного наміру автора повідомлення і свідчать також про 
наміри комунікантів демократизувати тональність спілкування, зробити її більш 
невимушеною[3, с. 305]. 

1) Емотикони на позначення позитивних емоцій: « :D» на позначення 
широкої посмішки сміху; « ; ) »на позначення посмішки та підмигування; « :) », « 
:-) » на позначення посмішки(у всі зуби); « :] » на позначення задоволеної 
посмішки;« O:-) » на позначення ангельської посмішки;«ххх» / « :-* »  на 
позначення поцілунку; « :-*8 » на позначення тривалого поцілунку;« xD » на 
позначення гучного сміху; « М:-) » на позначення привітання. 

2) Емотикони на позначення негативних емоцій: « :< » на позначення того, 
що людині дуже сумно; « :З » на позначення сумного стану, гірше нікуди; « :_(» 
або « :’( » або « :*( » на позначення плачу, сліз, засмучення, образи; « :-/ » на 
позначення невдоволення (крива усмішка); « >:-[ » на позначення сердитого або 
нахмуреного стану; « :-[ » на позначення збентеженості/почервоніння; « :-> » на 
позначення загрозливої, різкої, єхидної, зухвалої посмішки; « >:- » на позначення 
грізного, розсердженого, загрозливого стану; « >;- » на позначення грізної 
підмигуючої фізіономії; « X » на позначення гримаси, скорченої як просто від 
сміху, так і від болю; « :-E » на позначення злості (оскал). 

Лексичною особливістю чат-комунікації є використання скороченого кодуу 
спілкуванні, що пов'язане з економією мовних зусиль, а також диктується 
прагматичними цілями зручності та швидкості [1, с. 57].  

Основні абревіатури, акроніми та скорочення: B4 – before (перед тим, як); 
Thx – thanks (дякую); BTW – by the way (до речі); CU – See you! (побачимось); 
CUL8R – See you later! (побачимось незабаром); UR – you are (Ви); Wknd – 
weekend (вихідні); HAND – Have a nice day! (Гарного дня); 2day – today 
(сьогодні); IMHO – In my humble opinion (на мою думку); KIT – Keep in touch 
(тримай зв’язок); MSG – message (повідомлення); L8 – late (пізно); 4U – for you 
(для тебе); XLNT – excellent (відмінно); 4GVME – forgiveme (пробач мене); GR8 – 
great (чудово); ANY1 – аnyone (кожен); ASL – age / sex / location A / S / L (вік, 
стать, місце проживання); ATM – at the moment (на данну хвилину, зараз); BBS – 
be back soon (скоро повернуся); BTW – by the way (між іншим); F2F – face to fact 
(віч-на-віч, тет а тет); GTG – I gotto go (я повинен йти); HTH – hope this help 
(сподіваюся, це допоможе); OIC – Oh, I see (О! Я бачу!); PPL – people (люди); 
SMT – something (щось); TFHAOT – Thank for help ahead of time (заздалегідь 
вдячний); LOL – laugh out loud (сміх у голос); J_IS_A_M_F 
(Jamessheff1isamotherfucker); OAL – optimal excess link (оптимальний надлишок 
посилання); CIA – central intelligence agency (центральне розвідувальне 
управління); CNN – cable newsnet work; NP – no problem (без питань); IPA – India 
Pale Ale (різновид пива); WB – welcome back (із поверненням); PVT/PM – private 
message (приватне повідомлення). 
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За результатами нашого дослідження, в електронній комунікації, не 
звертається увага на граматичну правильність речень, що дозволяє забезпечити 
неформальний стиль спілкування, прийнятий в чаті: 

<NICA> guest 656 hahahahahahahahahahahahahahah 
<NICA> yuck  
<Guest_656> because Australia is my dream 
<Guest_656> I want to go there to be a good doctor 
<NICA> wow guest that`s great dream  
<NICA>wowoweeeeeeee 
<NICA>wowowoweeeee 
<Guest_656>haaaaaaaaaaaaaaaaa 
Також для електронної комунікації характерним є використання вигукових 

слів для вираження певних емоцій: whoa – на позначення захоплення; awww – на 
позначення здивування; erm – на позначення роздумів; booored – на позначення 
суму; awwwboohoo – на позначення недовіри та несхвалення; sheeesh на 
позначення злоби та недовіри; yummy – на позначення задоволення від їжі; eeeek 
– на позначення переляку або шоку; boohoo – вигук на позначення плачу та 
хникання; muwahh – на позначення поцілунку; hehe/ahahah/ 
hahahahahahaaha/HaHaHa – на позначення сміху; hiiiiiiiiiii – на позначення 
піднесеного настрою; heheh – іронічний сміх; blablabla – на позначення 
несхвалення пустих балачок; ohhh – на позначення відчаю, суму; eh – на 
позначення розчарування; heya/ heeeey/ heya/ hiya/ hey – на позначення радісного 
привітання; mhmmm/ hmm на позначення роздумів. 

Зазначимо також, що віртуальне спілкування підпорядковується принципу 
економії зусиль відправника і одержувача – це пояснюється його насиченість 
лексичними, граматичними, орфографічними особливостями.  

Таким чином, для спілкування у чатах характерний компактний спосіб 
передачі інформації, яким є фонетичне письмо, в основі якого лежить 
ототожнення графічного оформлення слів з їх звучанням. Також було виявлено, 
що для віртуального спілкування характерне прагнення компенсувати відсутні в 
цьому виді комунікації невербальні та паравербальні фактори за допомогою 
графічних засобів (використання емотиконів, знаків та символів). Сленг, 
розмовна лексика, жаргонізми, вигуки, прецедентна та соціально-значуща 
лексика, графічні засоби, вироблені користувачами Інтернету, переходять у 
загальновживану лексику, а формування нового, мережевого способу життя і 
мислення суттєво впливає на мовну ситуацію.   

Перспективними у подальших дослідженнях електронної комунікації є 
вивчення особливостей Інтернет-спілкування залежно від соціально вікової і 
статевої приналежності комунікантів, в тому числі стратегій, а також мовних і 
позамовних засобів спілкування. 
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Стаття присвячена дослідженню специфічних рис комунікації між американською та 
українською/російською мовними особистостями у річищі лінгвокогнітивної парадигми. На 
основі аналізу особливостей концептосфер американської та української/російської 
лінгвокультур виявлено та систематизовано різновиди перешкод, що виникають в процесі 
міжкультурної комунікації.  

Ключові слова: вербальна комунікативна перешкода, концептосфера, міжкультурна 
комунікація, мовна особистість.  

Статья посвящена исследованию специфических черт коммуникации между 
американской и украинской/российской языковыми личностями в русле лингвокогнитивной 
парадигмы. На основе анализа особенностей концептосфер американской и 
украинской/российской лингвокультур выявлены и систематизированы разновидности помех, 
возникающих в процессе межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова: вербальная коммуникативная помеха, концептосфера, 
межкультурная коммуникация, языковая личность. 

The article focuses on researching the peculiar features of communication between American 
and Ukrainian/Russian speakers within the framework of cognitive linguistics. On the basis of 
analyzing the specificity of the conceptual spheres of the American and Ukrainian/Russian 
linguocultures there have been revealed and systematized types of obstacles emerging in the process 
of cross-cultural communication.  

Key words: conceptual sphere, cross-cultural communication, speaker, verbal communicative 
obstacle.  

Проблеми взаємодії та взаємовпливу культур, співвідношення культури і 
мови, а також пошук оптимальних форм міжкультурного спілкування завжди 
привертали увагу дослідників (О.О. Залевська, В.Ф.Гумбольдт, О.О. Потебня, Э. 
Сепир, Б.Л. Уорф, Э.Т. Холл, А. Вежбицька та ін.), виникли численні наукові 
товариства та організації, які займаються прогнозуванням міжкультурного 
непорозуміння та питаннями оптимізації міжкультурних настанов, наприклад 
Товариство Міжкультурного навчання, освіти та досліджень (Society for Intercultural 
Education, Training and Research), Міжнародна Комунікативна Асоціація (International 
Communication Association), Національна комунікативна асоціація (National 
Communication Association) у США [3], Російська Асоціація Міжкультурної 
Комунікації, тощо.  

Підхід до проблеми розуміння/нерозуміння, прийнятий в теорії 
міжкультурної комунікації (МКК), у значному ступені відрізняється від 
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концепцій розуміння, розроблених у філософії, психології та інших дисциплінах, 
оскільки теорія МКК є орієнтованою на розв’язання більш прикладних завдань. 
Саме тому однією з ключових проблем ефективності МКК є не тільки 
прогнозування, але й інтенсивний пошук шляхів нейтралізації міжкультурного 
непорозуміння, що зумовлює актуальність нашої роботи, яка підсилюється ще й 
фактом відсутності спеціального комплексного дослідження, присвяченого 
виявленню специфічних рис комунікації між американцями та представниками 
країн СНГ (зокрема України/Росії) у річищі лінгвокогнітивної парадигми.  

Об’єктом нашої розвідки є вербальна комунікація між американською та 
українською/російською мовними особистостями, а її предметом виступають 
лінгвокогнітивні перешкоди, що виникають у процесі цієї МКК. 

Метою дослідження є виявлення, системна організація основних різновидів 
вербальних комунікативних перешкод на основі аналізу мовної концептуалізації 
та категоризації дійсності американською та українською/російською мовними 
особистостями та моделювання шляхів їхнього подолання.  

Поставлена мета передбачає розв’язання наступних завдань: обґрунтувати 
теоретико-методологічні засади дослідження; прогностично проаналізувати 
специфіку концептуалізації та категоризацію дійсності американською та 
українською/російською мовними особистостями; виявити основні типи 
комунікативних перешкод за рівнями; розробити шляхи подолання виявлених 
вербальних комунікативних перешкод. 

Матеріалом дослідження є приклади комунікативних збоїв між 
американцями, українцями та росіянами, виокремленні методом суцільної 
вибірки з експериментальних дискурсивних контекстів, з текстів літературних та 
публіцистичних творів, художніх і документальних фільмів, а також словників. 
Фактажем роботи, фрагмент якої представлено, є 111 прикладів американської 
англійської та 56 української/російської відповідно. 

Методологічним підґрунтям роботи є когнітивно-дискурсивний підхід, що 
спирається на діяльнісний стиль мислення, з позицій якого концепт є 
індивідуальною формою усуспільненого соціокультурного знання, що 
наповнюється змістом у процесі дискурсивної (міжкультурної у нашому 
випадку) інтерсуб’єктної взаємодії (О.О. Залевська, Н. Лав, О.В. Кравченко, О.І. 
Морозова, А.П. Мартинюк), теорія МКК (В.Ф. Гумбольдт, О.О. Потебня, Е. 
Сепір, Б.Л. Уорф, А. Вежбицька, В.І. Карасик, Й.А. Стернін, П.М. Донець, 
V. Hinnenkamp), концептуалізації та категоризації (О.С. Кубрякова, 
М.М. Болдирєв, І.С. Шевченко, С.А. Жаботинська, R. Langacker).  

Методика дослідження поєднує методи та інструменти семантики, 
когнітивної лінгвістики та дискурс-аналізу, а також гіпотетико-дедуктивний 
метод, компаративно-контрастивний аналіз мовних одиниць, інтерпретаційно-
текстовий аналіз (для виявлення відповідних дискурсивних контекстів), 
елементи кількісного аналізу.  

Новизна роботи полягає у тому, що в ній вперше на основі когнітивно-
дискурсивного підходу проведено багатовимірне дослідження лінгвокогнітивної 
специфіки МКК між представниками американської та української/російської 
лінгвокультур з моделюванням рівневої системи виявлених вербальних 
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комунікативних перешкод та запропонуванням можливих шляхів їхнього 
подолання або оптимізації на даному етапі.  

Належність до певної лінгвокультури визначає менталітет народу і створює 
ті вихідні установки, на яких ґрунтується комунікація з представниками інших 
культур.  

Оскільки концепт є згустком культури у свідомості людини, сукупністю 
уявлень, знань, асоціацій, переживань, які супроводжують слово, то саме він як 
феномен і продукт культури має стати одним із ключових при аналізі проблем 
МКК. Концепти, що розуміються як основні осередки культури в ментальному 
світі людини [4], можуть бути використані як опорні елементи для зіставлення 
менталітетів, а також культурних і ціннісних домінант. Концепти утворюють 
концептосферу як систему уявлення про устрій світу, що відрізняє одну 
лінгвокультуру від іншої, бо основною характеристикою концептосфери є 
потенціал спільного смислоутворення, що відкривається перед носієм мови [2]. 

В різних лінгвокультурах фокусування і членування концептуального 
простору здійснюються по-різному. При збігу цього членування у людей з різних 
культур буде більше передумов для адекватної комунікації, ніж при розбіжності. 
Зіставний аналіз американської та української/російської концептосфер 
доводить, що українські/російські базові концепти, пов'язані з духовною та 
психоемоційною сторонами життя (наприклад: ДУША, ДОЛЯ, ТУГА), не мають 
американських аналогів [1]. На противагу, є три американських концепта – 
СHALLENGE, PRIVACY, EFFICIENCY, які практично не мають аналогів у 
концептосфірі української/російської мовної особистості. Подальший аналіз цих 
лінгвокультур виявляє наступні концепти, тривіальний підхід до перекладу яких 
не може привести до успішної МКК: ХАЛЯВА, СУЕТА, ЗАБІЯКА, 
БЕЗГЛУЗДИЙ, РОЗГУЛ, СКЛОКА, ПОШЛЫЙ, ХАЛТУРА, СОБОРНІСТЬ, 
ЗАВЗЯТТЯ, ПРИВІЛЛЯ, MATERIALISTIC, SELF, SELF-RIGHTEOUS, SELF-
MADE, COMPETITIVE, COOPERATIVE, PLURALISM, CELEBRITY, 
VOLUNTEER, ENCOURAGE, CREATIVE. 

За Е. Сепіром та Б. Уорфом, категоризація дійсності здійснюється «в 
напрямку, підказаному нашою рідною мовою. <...> Ми розчленовуємо світ, 
організуємо його поняття і розподіляємо значення так, а не інакше в основному 
тому, що ми є учасниками певної угоди. Ця угода має силу для певного мовного 
колективу і є закріпленою в системі моделей нашої мови» [5, с. 174-175]. 
Проявом описаних вище процесів може служити виявлені розбіжності 
міжмовних еквівалентів щодо обсягу поняття: палець, мізинець vs. thumb, finger, 
toe; рука vs. hand, arm; нога vs. leg, foot; коліна vs. knees, lap; хустку, косинка, 
шарф, піонерський галстук, кашне vs. scarf; індієць, індіанець vs. Indian; синій, 
блакитний vs. blue; рудий, червоний vs. red; сивий vs. gray, white. З точки зору 
категорії роду: There she lies, the great melting pot...(Israel Zangwill) — плавильний 
котел – чоловічій рід в українській мові.  

Стосовно засобів вираження сукупності/множині: a rafter of turkeys (зграя 
індиків), a gaggle of geese (зграя гусей), a chatter of choughts (зграя клушіц), a bevy of 
quails (зграя куріпок), a covey of grouse (зграя тетеревів), a watch of nightingales 
(зграя солов'їв), a pack / a route of wolves (зграя вовків), a pride of lions (зграя левів) і т. 

44 
 



ін. Різні міри довжини, ваги, температури: six feet tall, she weight 130 pounds, the 
temperature outside is 76 degrees. Мовне членування колірного спектру: словам синій 
та блакитний в українській мові відповідає слово blue. 

Виникнення комунікативних перешкод (наприклад, кількісна та якісна 
асиметрія, стереотипізація, помилки у вербальній і невербальній комунікації, 
відмінності в комунікативних стратегіях та етикетних нормах) є закономірним 
наслідком МКК, що може призводити до комунікативних збоїв, тобто 
переривання комунікативного ланцюжка (як правило, на стадії кодування або 
декодування повідомлення), або до спотворення інформації. Останнє часто стає 
результатом втручання факторів рідної культури в інтерпретацію відомостей про 
чужу культуру [2]. Однак знання учасників МКК про те, де, коли і з яких причин 
можуть виникати перешкоди, дозволяє їх прогнозувати і запобігати їх появі. У 
цій праці ми зосередилися саме на вербальних комунікативних перешкодах і 
розробили їх наступну типологію: 

1) Фонетико-фонологічні: Hi, guys! vs: Hi, gays!; live west under yours seat 
(замість life vest), быт — быть, кон — конь, был — быль, суд — суть, ice-cream 
vs. I scream; new display vs. nudists play; gladly the cross I’d bear vs. gladly, the 
cross-eyed bear; чули ль ви vs. чули льви.  

2) Графічні (використання двох різних алфавітів – кирилиці і латиниці, 
труднощі співвіднесення графічних символів з вимовою, помилки при 
розшифровці графічних скорочень, змішання латинських та українських/ 
російських літер з однаковим шрифтом, плутанина у використанні великих і 
малих літер, написанні цифр і дат): 0.15 vs. 0,15;  150,000 vs. 150 000, нора vs. пора, 
ЗНАЮ як три ха-хо.  

3) Морфологічні (невірна інтерпретація значення морфем і словотворчих 
моделей, розбіжність граматичних категорій): brunch > br(eakfast) + (l)unch; 
faction > fact + (fic)tion; fanzine > fan + (maga)zine; informercial > infor(mation) + 
(com)mercial; laundromat > laundr(y) + (auto)mat(ic); limade > lim(e) + (limon)ade; 
multiversity > multi + (uni)versity; palimony > pal + (al)imony; sitcom > sit(uation) + 
com(edy); vegburger > veg(etable) + (ham)burger. Аффікси української/російської 
мови є незрозумілими для американців, звідки – неможливість перекладу: мама, 
ма, мамка, мамаша, мамочка, мамонька, мамуля, мамуся, мамулька, мамулечка, 
мамуленька.  

4) Лексичні (розбіжності в семантичній структурі слів, проблеми омонімії, 
полісемії, нерозуміння безеквівалентной лексики, ономастичних реалій і 
фразеологізмів, внутрішньомовної і міжмовної паронімії, підвищена схильність 
американців до евфемізації), безеквівалентна лексика: borsch, kasha, kefir, kishke, 
knish, kumiss, kvass (kvas), pirogi, shashlik, vodka, beluga, borzoi, karakul, suslik, 
zemstvo, kolkhoz, mir, oblast, sovkhoz,  tundra, taiga, volost, Bolshevik, Duma, 
glasnost, gulag, Intelligentsia, komsomol, Leninism, Menshevik, nihilism, perestroika, 
presidium, ukase, balalaika, kazatsky, тощо.   

Внутрішньомовна паронімія: покойник vs. полковник, values vs. valuables. 
.Евфемізми: the loved one vs. body, cadaver, corpse; culturally-deprived area vs. slum; 
air support missions vs. aerial bombardment; sanitary engineer vs. janitor, garbageman; 
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motion discomfort bag vs. vomit sack; landfill, recycling center vs. dump; pre-owned car 
vs. used car; pretty-plus girls’ size vs. overly large girls’ size. 

5) Синтаксичні (міжмовні відмінності граматичного ладу, інтерференція 
граматичних структур рідної мови, помилки в будові фраз, пунктуації, порядку 
слів і т. д.); В українській/російській мовах не вживається дієслово бути у 
теперішньому часі, через що найпростіша конструкція I am є практично 
невживаною. Форма getting в англійській не має аналогів в 
українській/російській.  

Умовами успішної МКК вважаємо наявність комунікативної інтенції; 
відкритість до пізнання іншої культури, настрой на кооперацію, вміння 
розмежовувати колективне та індивідуальне в комунікативній поведінці 
представників інших культур, здатність долати стереотипи, використання 
загальних кодів, володіння набором комунікативних засобів і їх правильний 
вибір в залежності від ситуації спілкування, дотримання логіки дискурсу; 
прагнення до симетричності спілкування; дотримання етикетних норм. 

Отже, враховуючи специфіку концептуалізації та категоризації дійсності у 
порівнюваних лінгвокультурах, розбіжності міжмовних еквівалентів, лакуни та 
різнорівневі вербальні комунікативні перешкоди, пропонуються наступні шляхи 
оптимізації міжкультурного спілкування: а) високий ступінь експліцитності; б) 
надмірність у поясненні незнайомих лексичних одиниць, використанні повних 
конструкцій, повторах, роз'ясненнях, коментарях; в) багатоканальність (голос, міміка, 
жести, сенсоріка) з компенсаторною функцією невербаліки; г) механізм зворотного 
зв'язку (обов'язкова верифікація отриманої інформації на основі перепитувань, 
уважне ставлення до вербальних і невербальних реакцій співрозмовника). 

Отже, комунікативний простір є динамічним, включаючи у себе як 
усереднені закономірності, характерні для МКК в цілому, так і лінгвокогнітивні 
властивості, притаманні взаємодії конкретних культур (у нашому випадку – 
американської та української/російської). Виявленими вербальними 
комунікативними перешкодами у процесі МКК список наявних комунікативних 
бар’єрів, безумовно, не обмежується, тому поглиблене вивчення їхньої 
специфіки та подальший пошук шляхів їх подолання складає перспективу нашої 
роботи. 
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У статті розглядаються основні аспекти когнітивної та концептуальної метафор в 
сучасних теоріях когнітології, визначається специфіка процесів категоризації у термінах 
когнітивної лінгвістики, зокрема метафоризації як механізму категоризації та провідної риси 
мовної свідомості. 

Ключові слова: концепт, концептуальна метафора, метафора, мовна свідомість.  
В статье рассматриваются основные аспекты когнитивной и концептуальной метафор в 

современных теориях когнитологии, определяется специфика процессов категоризации в 
терминах когнитивной лингвистики, в частности, метафоризации как механизма 
категоризации и основной характеристики языкового сознания.  

Ключевые слова: концепт, концептуальная метафора, метафора, языковое сознание.  
The article focuses on the main aspects of cognitive and conceptual metaphors in modern 

cognitology theories, revealing the peculiarities of the processes of categorization in terms of 
cognitive linguistics, particularly metaphorization as a categorization mechanism and the key feature 
of the language mind.  

Key words: concept, conceptual metaphor, language mind, metaphor.  
Актуальність розглянутої проблеми обумовлюється тим, що в сучасній 

когнітології дотепер метафора викликає невичерпний інтерес. Дослідженню 
метафори присвячені сотні робіт від античності до наших днів. Практично не 
було лінгвіста або філософа, який так чи інакше не розглядав проблему 
метафори, її природи й функцій. Розробкою теорії когнітивної метафори 
займалися такі дослідники, як Р. Бойд, Т.С. Кун, П. Рікер, у вітчизняній науці — 
Н.Д. Арутюнова, В.M. Телія, В.Г. Гак та інші. На феномен метафоричності 
мислення звертали увагу Д. Віко, Ф. Ніцше, А. Річардс, Х. Ортега-І-Гассет, П. 
Рікер, М. Блек та інші дослідники (роботи багатьох із них представлені в 
збірнику «Теорія метафори» [1]. Гідний внесок у дослідження проблем метафори 
належить і українським вченим, зокрема представникам харківської 
лінгвістичної школи [2; 5]. 

Об’єктом дослідження є феномен метафори як способу структурування 
реальності, її предмет становлять її лінгвокогнітивні характеристики.  

Основна мета розвідки полягає в теоретичному розгляді специфіки 
метафори в сучасних теоріях когнітології, у визначенні того як і в якому 
напрямку розбудовується теорія когнітивної метафори з фокусом на аналізі 
основних тлумачень поняття «концепт», з’ясуванні його природи у контексті 
процесів категоризації та концептуалізації явищ дійсності як механізмів 
побудови картини світу. 

Матеріалом аналізу слугує наукова література з вищевизначеної проблеми. 
Новизна роботи визначається авторським інтерпретативно-аналітичним 

підходом до вивчення теоретичних засад дослідження метафори як природної 
властивості мовної свідомості, яка має базову функцію інструменту 

47 
 



концептуалізації та категоризації.  
Центральне місце в когнітивній лінгвістиці займає проблема категоризації 

навколишньої дійсності, важливу роль в якій відіграє метафора як прояв 
аналогових можливостей людського розуму. Метафору в сучасній когнітивістиці 
прийнято визначати як ментальну операцію, як спосіб пізнання, категоризації, 
концептуалізації, оцінки й пояснення світу. «Метафора є засобом категоризації 
об’єктів навколишнього світу, в основі якого лежить кваліфікування предметів 
або явищ за певною об’єктивованою ознакою в рамках однієї культури» [4, с. 8]. 
Саме за допомогою метафор ми поглиблюємо наші уявлення про світ і 
створюємо нові гіпотези щодо нових явищ чи об’єктів дійсності [1]. 

Головний принцип категоризації за допомогою метафоризації зводиться до 
того, що в процесі пізнання складні безпосередньо неспостережувані розумові 
простори співвідносяться через метафору з більш простими й конкретними 
спостереженнями. Відбувається дія, що одержала в когнітивній лінгвістиці назву 
«проектування за аналогією». Отже, аналіз процесів метафоризації можна 
здійснювати шляхом так званого зворотнього проектування, починаючи від 
простих і конкретних спостережень до неспостережуваних розумових просторів. 
Подібний аналіз повинен здійснюватися на когнітивній основі, з урахуванням 
того, що лежить в основі метафоризації — концептуальних зв’язків, механізмів і 
моделей асоціативної взаємодії концептовно деяких положеннь теорії метафори 
Дж. Лакоффа й М. Джонсона. Ця теорія подає метафору як засіб концептуалізації 
дійсності. Сутність метафори полягає в осмисленні деяких аспектів одного 
поняття в термінах іншого поняття. «Метафора пронизує все наше повсякденне 
життя й проявляється не тільки в мові, але й у мисленні й дії» [3, с. 387], оскільки 
метафорична наша понятійна система. Метафора трактується як необхідне 
знаряддя мислення. Метафоризація — це процес такої взаємодії зазначених 
сутностей і операцій з ними, що приводить до одержання нового знання про світ. 

Метафора — це спосіб мислення про світ, який використовує колись добуті 
знання, осягаючи нові: з деякого ще не чітко «додуманого» поняття формується 
новий концепт за рахунок використання первинного значення слова й численних 
супроводжуючих його асоціацій. Метафора цікава ще й тим, що створюючи нове 
знання, вона порівнює різні сутності, пропускаючи їх через людину, порівнюючи 
мир з людським масштабом знань і уявлень, із системою культурнонаціональних 
цінностей, тоді людина тут — «міра усіх речей», тобто метафора за своєю 
природою антропометрична, а сама здатність мислити метафорично є рисою 
власне homo sapiens. Звідси, осягнення метафори є якоюсь мірою збагнення 
людиною саму себе. 

У книзі Дж. Лакоффа й М. Джонсона «Metaphors We Live by» [7] була 
розроблена теорія, яка привнесла системність в опис метафори як когнітивного 
механізму й продемонструвала великий евристичний потенціал застосування 
теорії у практичному дослідженні. Автори постулювали, що метафора не 
обмежується лише сферою мови, що самі процеси мислення людини значною 
мірою метафоричні. Метафора як феномен свідомості проявляється не тільки в 
мові, але й у мисленні, і в дії.  

До основних підходів, щодо вивчення метафори у сучасному мовознавстві 
48 

 



можно віднесті наступні. 
Провідним напрямком вважається теорія інтеракції, найбільш відомим 

представником якої став американський логік М. Блек. В основі цього напрямку 
лежить підхід до метафори як результату асоціативної взаємодії двох образних 
або понятійних систем — позначуваного й образного засобу. Проекція однієї із 
двох систем на іншу дає новий погляд на об’єкт і робить позначуване метафори 
новим вербалізованим поняттям. Ця теорія сходить до поглядів К. Бюлера й  
А. Річардса. 

Другий підхід, багато в чому протилежний першому, може бути названий 
«асемантичним», оскільки він заперечує не тільки когнітивні потенції метафори, 
але й саме поняття семантики метафори, яка, із цього погляду, є або 
нісенітницею, або підміною прямого значення в прагматичних цілях. Цей підхід 
розвивався Д. Девідсоном, пізніше М. Бірдслі. Так, у концепції метафори  
М. Бірдслі, перенесення значення за аналогією заміщене на логічний абсурд. При 
розкритті значення метафори відмова від знаходження основної лексикули слова 
відбувається, головним чином, через логічний абсурд [4]. Роль метафоричного 
перенесення, вбачається в тому, що за його допомогою долається семантична 
невідповідність, відбувається зрушення центрального значення слова на користь 
маргінального. Д. Девідсон вважає, що метафори означають тільки те, що 
означають вхідні в них слова, узяті у своєму буквальному значенні [6, с. 36].  

Прихильники третього підходу, що ґрунтується на поглядах Ф. Ніцше, 
вважають, що метафора є історично першим і основним типом мовного 
значення, оскільки сама мова із установленими значеннями, з якими повинні 
були відтепер рахуватися всі члени співтовариства, і була першою метафорою, з 
якої розвилися потім усі інші типи мовних значень, у тому числі й 
«індивідуальні» поетичні метафори. За його словами, знання — «не що інше, як 
робота з улюбленими метафорами, наслідування, яке не повинне вважатися 
більше наслідуванням» (Ф. Ніцше). 

Четвертий підхід, який можна назвати антропологічним, шукає джерела 
мовної метафори не в правилах логіки, а в особливостях людської свідомості й 
світосприймання, у закономірностях виникнення образів і понять як у 
загальнолюдському плані, так і у відношенні світобачення мовного колективу. 
Філософські основи такого підходу, який також активно розвивається в 90-і роки 
ХХ ст., виявляються в роботах Дж. Віко, М. Осборна, В. фон Гумбольдта, М. 
Еріксона, Л. Вітгенштейна, М. Хайдеггера та ін. 

У типології американських дослідників концептуальні метафори 
поділяються на три основні групи: структурні, онтологічні й орієнтаційні. У 
структурних метафорах когнітивна топологія сфери-мішені є моделлю для 
осмислення сфери-мішені (ARGUMENT IS WAR), онтологічні метафори 
категоризують абстрактні сутності шляхом окреслення їх меж у просторі (MIND 
IS MACHINE) або за допомогою персоніфікації (Inflation is eating up our profits), 
орієнтаційні метафори відбивають позиції, у яких зафіксований наш досвід 
просторової орієнтації у світі (GOOD IS UP, BAD IS DOWN). 

Різноманіття сучасних досліджень щодо концептуальної метафори свідчить 
не тільки про, що інтерес до теорії Дж. Лакоффа й М. Джонсона не тількі не 
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припиняється, але й зростає. Твердження про те, що концептуальні метафори 
охоплюють усю сферу людського досвіду й мають значущий когнітивний 
потенціал, на сьогоднішній момент підкріплюється численними дослідженнями 
концептуальної метафори, що охоплюють практично більшість сфер людської 
діяльності. 

Незважаючи на різноманітність підходів, дослідники дотепер продовжують 
розбудовувати й доповнювати окремі положення теорії концептуальної 
метафори [3]. Продовжує зазнавати перегляду теза про односпрямованість 
метафоричної проекції. Як і раніше, великий інтерес теорія концептуальної 
метафори викликає в дослідників психолінгвістичного напрямку. 

Підводячи підсумок вищенаведеному, відзначимо, що когнітивний підхід до 
аналізу метафори в цей час зайняв провідне місце в сучасній метафорології, але 
дуже багато аспектів когнітивної теорії, як і раніше, залишаються дискусійними. 
У сучасній лінгвістиці, незважаючи на численні спроби вивчення й 
систематизації метафор у різних сферах мовного вжитку, на жаль, ще й досі не 
створено всебічної комплексної теорії метафори, яка б увібрала ідеї різних 
напрямків дослідження, тому існує потреба виявлення й структурування вже 
існуючих. Подібне структурування напрямків дослідження метафори доцільне, 
зважаючи на їхню кількість і різні кути зору дослідників. Визначення провідних 
напрямків дослідження є актуальним, оскільки сприяє найефективнішим 
дослідженням метафори під час розподілу її на види, визначення її місця та ролі 
в тексті та дискурсі. Метафора є способом створення концептуальної та мовної 
картин світу, що постійно доповнюється новими концептами та їхніми 
репрезентантами, а співвідношення між її когнітивними та мовними структурами 
на матеріалі конкретних мов складає перспективу нашої роботи. 
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Статтю присвячено іншомовним запозиченням як продуктивному шляху збагачення 
словникового складу сучасного американського сленгу. У статті з’ясовано зовнішні та 
внутрішні причини появи запозичень у слензі; пояснено наслідки процесу міжмовної взаємодії 
та їх вплив на розвиток нестандартної мови.  

Ключові слова: іншомовні запозичення, американський сленг, міжмовна  взаємодія. 
Статья посвящена иноязычным заимствованиям как продуктивному пути обогащения 

словарного состава современного американского сленга. В статье описываются внешние и 
внутренние причины появления заимствований в сленге; объясняются последствия 
межъязыкового взаимодействия и их влияние на развитие нестандартного языка.  

Ключевые слова: иноязычные заимствования, американский сленг, межъязыковые 
взаимодействия. 

The article deals with foreign borrowing as a productive way of enriching modern American 
slang vocabulary. The article describes external and internal reasons for the appearance of borrowings 
in slang; the article explains the consequences of interlingual interaction and their impact on the non-
standard language development. 

Key words: foreign borrowings, American slang, interlingual interaction. 
Вивчення особливостей і характеру мовних контактів та їх наслідків було 

актуальним протягом всієї історії мовознавства і не перестає цікавити як 
вітчизняних, так і закордонних лінгвістів. Феномен міжмовних контактів 
представників різних мовних соціумів знайшов різне термінологічне окреслення 
у лінгвістиці: взаємодія мов, міжмовна взаємодія, мовні  контакти, тощо. 
Великий внесок у дослідження цієї проблеми зробили такі відомі вчені, як  
У. Вайнрайх,  Л. Блумфілд, Г. Пауль, С. Семчинський, В. Акуленко, Ю. 
Жлуктенко, Е. Кендельська та інші. Вони розглядають різні сторони складного 
процесу впливу однієї мови на іншу чи обопільного впливу мов. Основним 
результатом таких міжмовних  контактів є запозичення лексичних одиниць. Як 
стверджує Ю.А. Зацниий, стосовно англійської мови, добре відомо, яку важливу 
роль відіграли її контакти з іншими мовами. Саме завдяки запозиченням вона 
має достатні внутрішні ресурси для задоволення потреб її носіїв і тому вже не 
вимагає великої кількості нових запозичень [1].  

Така ситуація складається зі стандартною англійською мовою; що ж 
стосується нестандартної лексики, іншомовні запозичення досі відіграють значну 
роль у формуванні сленгового словника. Саме тому, зростаюча взаємодія різних 
культур і недостатня розробленість проблем взаємного контакту мов на рівні 
нестандартної лексики робить роботу актуальною.  

Метою дослідження є аналіз іншомовних запозичень в американському 
слензі та впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на появу та засвоєння цих 
запозичень в результаті міжмовної взаємодії. 

Об'єктом дослідження даної статті є сучасний американський сленг, а 
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предметом – іншомовні сленгові запозичення, як один із засобів поповнення 
словникового складу нестандартної мови.  

Матеріалом дослідження виступають приклади іншомовних запозичень 
сучасного американського сленгу, отримані методом суцільної вибірки зі 
сленгових словників, преси та Інтернет сайтів. 

 В стандартному варіанті мови  феномен запозичення зумовлений, перш за 
все, такими причинами, як потребою найменування нового поняття або 
предмету, необхідністю розмежування понять, тенденцією до економії мовних 
засобів, престижністю іншомовного слова, тощо. Як і у попередні періоди 
розвитку літературного стандарту, більшість запозичень, а саме більш 88 %, 
спричинено необхідністю номінації нових предметів та понять. Решта 
запозичень поповнює експресивні засоби англійської мови [2, c. 148]. 

 Сучасний американський сленг запозичує іншомовні одиниці дещо з 
іншими цілями. На відміну від літературної мови, запозичення у сленг 
обумовлені переважно експресивними потребеми  сленгового словотворення і у 
значно меншій мірі – номінативними потребами. Це відбувається внаслідок того, 
що мета сленгового мовлення – передача, в першу чергу, емоційно-
експрессивних оцінок. 

Як зазначає Д.С. Ліхачов, “емоційно-експресивна сторона слова іноземного 
походження в арго не слабша, ніж у слів метафоричних… ” [4, c. 339] Інакше 
кажучи, у слензі ефект іншомовних запозичень зумовлений незвичністю їх 
звучання, екзотичністю, наприклад: ‘pistola’, ‘greefa’ – від іспанської 
‘марихуана’; ‘schmaltzy’ – від ідеш ‘сентиментальний’. Активне використання 
запозичених лексичних одиниць у сленговому мовленні може бути обумовлено 
прагненням до соціальної обособоеності, мовної самоідентифікації, пошуками 
засобів мовної експрессії, для яких необхідні не схожі на звичні, яскраві та 
ефектні особливі номінації. [5, c. 68] Звернення до запозичень у субстандарті 
може бути викликане такими соціокультурними факторами, як статус іноземної 
мови у суспільсьві, соціальна престижність, функціональні можливості 
іншомовної лексеми, їх експрессивний потенціал, тощо. 

Значну кількість іншомовних запозичень останніх років складають 
запозичення з іспанської мови, що в першу чергу пояснюється територіальною 
близькість Мексики до кордонів США. Цікавим є не стільки кількість 
запозичень, скільки їх семантичне наповнення. Всі іспанізми підпадають під 
доволі прогнозовані категорії. Більше сімдесяти відсотків належать до вживання 
наркотиків та сфери наркокультури (наприклад, назви марихуани: Acapulco gold, 
bolsa, boo, cartucho, coli, Panama red, pot, mula). Багато слів, що позначають осіб 
іспанського походження: bravo, chico, dino. Більшість таких термінів мають 
негативну конотацію: gringa, gringo. Скоріш за все, у найближчий час іспанська 
мова буде залишатися важливим джерелом іншомовних запозичень завдяки 
територіальній близькості Мексики, Куби та Латино-Американських країн, тим 
більш, що постійний потік іспаномовних іммігрантів навряд чи зменшиться у 
найближчому майбутньому.  

 Ще однією мовою, що стала джерелом достатньо значної кількості 
іншомовних запозичень у американському cлензі, є ідеш [3, 6]. Прикладами 
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можуть бути такі лексичні одиниці як ‘fin’ – банкнота у п’ять доларів, ‘hock’ – 
набриднути, ‘klutz’ – незграбна людина, ‘kvetch’ - скаржитися, ‘smack’ - героїн, 
‘schlock’ – другосортний товар,  ‘schnook’ – невдаха.  

 Іншими мовами, відповідальними за розширення словникового складу 
американського сленгу є німецька (‘bum’ – нероба, ‘blitz’ – п’яний), італійська 
мови (‘politico’ – політикан, ‘commando’ – без нижньої білизни, ‘gonzo’ – 
божевільний ) та французька мови (‘legume’ – нероба, ‘fromage’ – неприємний). 

 Аналіз нашої вибірки показує, що всі запозичення можна поділити на 
кілька категорій, залежно від ступені "іноземності". Багато з них не було 
запозичено безпосередньо до сленгу, і, більш того, на даному етапі вони є 
частиною стандартного варіанту англійської мови та включені до багатьох 
словників.  

 В американському слензі існує ряд запозичень, котрі зберігають значення 
та приблизну форму мови-джерела: ‘chika’, ‘chiquita’ – дівчина; ‘beaucoup’, 
’beaucoups’ – велика кількість чого-небудь; ‘tres’ – дуже; ‘ciao’ – до побачення; 
‘grazie’ – дякую; ‘que pasa’ – як справи. Такі лексичні одиниці фактично є 
еквівалентами англійських одиниць, замінюючи їх у висловлюваннях. 

 Ряд іншомовних запозичень у процесі переходу до сленгу зазнають певних 
лексико-семантичних змін. Так, наприклад лексичні одиниці іншомовного 
походження ‘pissoir’, ‘beau’, ‘alter Ego’ та усічена форма ‘gig’ від ‘gigolo’ давно 
використовуються у літературному стандарті у якості семантичних запозичень. 
Під час переходу до сленгу лексема ‘pissoir’, у результаті метонімічного 
переосмислення, стала референтом поняття ‘громадський туалет’, а такі 
лексичні одиниці як ‘beau’ та ‘gig’ зазнали спеціалізації та почали означати 
‘друг/подруга’ та ‘чоловіка, який зустрічається з декількома дівчатами’ 
відповідно. У результаті метафоричного переосмислення лексична одиниця 'Alter 
Ego' перетворилась у ‘посвідчення особи’ і інколи використовується у формі 
абревіатури I. D. або ID, являючи собою алюзію Фрейдівської психології.  

Деякі запозичення являють собою щось на зразок "кальки" американських 
сленгових виразів. Так французьке запозичення ‘fromage’ є еквівалентом одиниці 
‘cheese’ зі значенням ‘неприємний’, а ‘legume’ – еквівалентом сленгової лексеми 
‘vegetable’ – нероба. Сленгам іспанського походження ‘luego’ заміщає англійське 
прощання ‘later’, а французьке дієслово ‘mange’ означає ‘швидко їсти’. 

 Що найменш дві лексичні одиниці французького походження зберегли 
свою зовнішню форму, але докорінно змінили значення. Лексема ‘la vogue’, зі 
значенням ‘мода, стиль’ у французькій мові, в американському слензі змінила 
референт на ‘жіночий туалет’. Французька лексична одиниця ‘escargot’ – 
‘равлик’ – набула значення "чоловік, що йде під руку з подругою". Таке значення 
основане на обіграванні фонологічної структури, коли така лексема 
вимовляється як "his cargo" або "his car go". Іноді запозичуються іншомовні 
власні імена. Наприклад, сленгізм "sarajevo" означає "good-bye". Таке значення 
виникло у результаті алюзії з місцем проведення олімпійських ігор 1984 року. 
Цілком ймовірно, що тут простежується вплив японської лексичної одиниці 
"sayonara", що може свідчити про більш складну етимологію формування 
значення даного сленгізму.  
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 Результати проведеного дослідження свідчать про значний впливу 
міжмовного спілкування на формування нових лексичних одиниць у сучасному 
американському слензі, а особливості семантичних процеси, що відбуваються у 
цій субстандартній лексичній системі відкривають широкі перспективи для 
подальших досліджень. 
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Анотація: Стаття присвячена вивченню специфіки формування лексичних навичок 

студентів мовних спеціальностей. У дослідницькому фокусі – етапи формування лексичної 
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навыков студентов языковых специальностей. В фокусе работы – этапы формирования 
лексического навыка с учетом различных пластов лексического материала. Приведены виды 
упражнений к каждому этапу. 
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Summary: The present article focuses on studying the specific features of the lexical skills 

formation stages of students of the language specialities. In the research the emphasis is on the lexical 
skills formation stages taking into consideration the different layers of lexical material. Types of 
exercises are given at each stage. 

Key words: lexical skills, students, language specialities. 
Проблема формування іншомовної лексичної компетенції займає провідне 

місце в методичній науці (Ю.І. Пасов, С.Ф. Шатілов, В.А. Бухбіндер, І.М. 
Берман). На даний момент існує необхідність постійного вдосконалення шляхів 
навчання лексичного матеріалу, пошуку нових можливостей для підвищення 
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ефективності формування лексичної компетенції студентів мовних 
спеціальностей. В цьому і полягає актуальність нашої роботи. 

Метою є дослідження етапів формування лексичних навичок студентів 
мовних спеціальностей.  

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: вивчити та 
проаналізувати наукову та методичну літературу з даної теми; дослідити 
послідовність і особливості етапів формування лексичних навичок студентів 
мовних спеціальностей. 

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземної мови студентів 
мовних факультетів.  

Предметом дослідження виступає методика формування лексичних 
навичок студентів мовних спеціальностей.  

Матеріалом слугує наукова та педагогічна література з теми «Формування 
лексичних навичок студентів мовних спеціальностей». 

Наукова новизна полягає у полягає в тому, що на основі комплексного 
вивчення процесу формування мовленнєвих навичок систематизовано етапи 
формування лексичних навичок. 

Під терміном «лексичні мовленнєві навички» розуміють навички 
інтуїтивно правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на 
основі мовленнєвих лексичних зв’язків з слухомовленнєвомоторною і графічною 
формами слова і його значенням між словами іноземної мови [4]. Лексична 
навичка є синтезованою дією, спрямованою на вибір лексичної одиниці 
адекватно задуму і її правильному сполученню з іншими. Ця дія - одна з умов 
виконання мовленєвої діяльності. Якщо навичка має всі необхідні якості (якщо 
сформовані всі механізми, на яких вона заснована), то вона здатна включатися в 
мовленєву діяльність й тому служить умовою для її успішного здійснення [3]. 
Таким чином, лексичні навички розглядаються як найважливіший і невід'ємний 
компонент змісту навчання іноземної мови, а їх формування саме і є метою 
навчання лексичного матеріалу. 

Лексичний матеріал складається з трьох частин: активного, пасивного та 
потенційного словника. 

Активний лексичний словник — це той лексичний матеріал, яким 
студенти повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій 
формі, а також розуміти думки інших людей при аудіюванні та читанні. 

Пасивний лексичний словник — це та лексика, яку студенти  мають лише 
розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі (при аудіюванні) та 
письмовій формі (при читанні). 

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний 
або реальний словник, який є основою для формування потенційного словника. 
На відміну від наявного словника, що включає знайомі лексичні одиниці, які 
студенти вживають для вираження своїх думок або для сприймання і розуміння 
думок інших людей, потенційний словник складають ті незнайомі слова, про 
значення яких читач/слухач може здогадатися, зустрівшись з ними при 
читанні/аудіюванні. 

Беручи до уваги різні пласти лексичного матеріалу та рецептивний чи 
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продуктивний характер відповідного виду мовленнєвої діяльності, необхідно 
сформувати: 

- продуктивні лексичні навички – навички правильного вживання 
лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуацією 
спілкування і метою комунікації; 

- рецептивні лексичні навички – навички розпізнавання та розуміння 
лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та аудіюванні. 

Навички формуються поетапно. Щодо кількості етапів їх формування 
існують різні точки зору. Найбільш доцільним нам здається виділення трьох 
основних етапів формування лексичної навички: орієнтовно-підготовчого, 
стереотипно-ситуативного та варіююче-ситуативного [5]. Виходячи з 
психологічної характеристики дій студента – рецепції, репродукування і 
продукування; з обсягу висловлюваних (рівень фрази / речення, понадфразової 
єдності), що сприймає, репродукує або продукує учень; з якості навички, яку слід 
сформувати на певному етапі, та характеру дій учнів з новим лексичним 
матеріалом, визначимо мету кожного етапу та відповідно до неї – типи вправ. 

Першим етапом, який має велике значення у формуванні лексичної 
компетенції студентів, є орієнтовно-підготовчий. Його  мета  - семантизувати і 
первинно закріпити лексичний матеріал. Етап включає в себе: пред'явлення 
лексичної одиниці (ознайомлення з її звуковою та графічною формою), 
семантизацію та демонстрацію її вживання в сполученнях з іншими лексичними 
одиницями. Враховуючи особливості рівня навчання, важливим завданням 
постає питання розробки принципів відбору мовного матеріалу та прийомів його 
презентації і семантизації. Вибір способу семантизації (перекладний або 
безперекладний) залежить від: особливостей самого слова, його належності до 
активного чи пасивного мінімуму; мовної підготовки студентів. На початковому 
рівні навчання переважають такі способи семантизації як наочність та 
однослівний  переклад, на середньому застосувують дефініцію або тлумачення 
іноземною мовою. Особливістю старшого рівня є тлумачення слів за допомогою 
синонімів, як одного з видів системних зв’язків мови; нові похідні слова 
вводяться тут за допомогою читання тексту без їх попереднього пояснення. На 
цьому етапі пропонуються рецептивно-репродуктивні вправи. 

Другим етапом формування лексичної навички є стереотипно-
ситуативний, який має на меті автоматизацію дій студентів з новими лексичними 
одиницями  активного словника. Зауважимо, що на цьому етапі слід передбачити 
заходи для зняття і подолання труднощів засвоєння різних лексичних одиниць, 
що виникають при засвоєнні форми слова, значення лексичної одиниці та в 
процесі її вживання. Основним типом вправ тут є рецептивно-репродуктивні та 
продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких студент сприймає зразок 
мовлення і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно 
створеної викладачем ситуації мовлення. 

Третій етап формування лексичної навички – варіююче-ситуативний. 
На цьому етапі відбувається автоматизація дій студентів з лексичними 

одиницями пасивного і потенційного словників. Для цього застосовуються 
некомунікативні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи. Для 
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подальшого удосконалення дій студентів з лексичними одиницями 
використовуються продуктивні вправи, які передбачають самостійне вживання 
лексичних одиниць у реченні, надфразовій єдності, мікродіалозі, тобто вправи у 
непідготовленому мовленні. За допомогою цих вправ виробляється така якість 
лексичних навичок, як лексична креативність, що надає висловлюванню 
студентів  оригінальності та самостійності. У такому висловлюванні завжди 
присутні елементи новизни при викладенні думки, елементи мовленнєвої  
творчості як  у побудові самого висловлювання, так і  у використанні при цьому 
лексичних та інших засобів мови. 

Таким чином, кожен етап формування лексичних навичок має на меті 
певний рівень оволодіння лексичним матеріалом. На орієнтовно-підготовчому 
етапі мають місце усні безперекладні умовно-комунікативні вправи для 
семантизаціі та первинного закріплення лексичних одиниць; стереотипно-
ситуативний етап включає рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-
комунікативні вправи для автоматизації дій студентів з новими лексичними 
одиницями активного словника; варіююче-ситуативний передбачає 
використання некомунікативних вправ для автоматизації дій студентів з 
лексичними одиницями пасивного і потенційного словників з подальшим 
впровадженням продуктивних вправ на вживання лексичних одиниць на рівні 
фразової та понадфразової єдності. 

Перспективою дослідження є детальна розробка вправ для кожного етапу 
формування лексичних навичок студентів мовних спеціальностей. 
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Стаття присвячена вивченню впливу мотивації на засвоєння іноземної мови. У роботі 
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проаналізовані теорії мотивації, процес виникнення та сутність, роль мотивації у житті 
людини. 

Ключові слова: мотивація, потреба, вивчення іноземних мов, чинники стихійності. 
Статья посвячена изучению влияния мотивации на процесс овладения иностранным 

языком. В работе проанализированы теории мотивации, процесс возникновения и сущности, 
роль мотивации в жизни человека. 

Ключевые слова: мотивация, потребность, изучение иностранных языков, факторы 
стихийности. 

The present article focuses on studying the influence of motivation in learning a foreign 
language. The work analyzes the theories of motivation, process of foundation and nature, the role of 
motivation in the life of a human. 

Key words: motivation, requirement, learning of foreign languages, the factors of spontaneity. 
У нашому дослідженні ми визначили мотивацію як сукупність чинників, 

що визначають поведінку та волю людини. Її складають спонукання, що 
викликають активність організму і визначають її спрямованість. Сюди також 
відносяться усвідомлювані й неусвідомлювані психологічні чинники, що 
спонукають індивіда до здійснення дій і визначають їх спрямованість або цілі [2]. 
Мотиваційна сфера має досить складну структуру. При цьому мотивація 
побудована за певною ієрархією як у середині кожного виду діяльності, так і за 
різними видами діяльності. Мотиваційні сфери різних осіб відрізняються одна 
від одної за змістом мотивації, її структурою, ієрархією, силою і стійкістю 
мотивів. 

Актуальність нашої роботи полягає у детальному вивченні мотивації,  як 
фактору, що впливає не тільки на засвоєння іноземної мови, але на й життя 
людини в цілому. Маємо зазначити, що мотивація є "запускним механізмом" 
(І.О. Зимова) усієї людської діяльності: праці, спілкування або пізнання. Живить 
і підтримує мотивацію відчутний реальний, етапний і кінцевий успіх. Якщо 
успіху немає, то мотивація згасає, і це негативно позначається на діяльності [1]. 

Метою нашого дослідження є вивчення та аналіз впливу мотивації на 
процес вивчення іноземної мови.  

Реалізація  цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: дослідити  
вплив чинників стихійності та мотивації на процес навчання іноземній мові, 
дослідити роль  мотивації у вивченні іноземної мови та у житті людини в цілому. 

Об’єктом роботи є  дослідження впливу мотивації на вивчення і засвоєння 
іноземної мови. 

Предметомроботи є різноманіття виникнення і походження мотиваційних 
процесів. 

Матеріалом слугують дослідження фахівців у сфері психології, педагогіки, 
вчених та викладачів. 

Новизна нашого дослідження полягає у більш детальному та глибокому 
вивченні процесу виникнення і впливу мотивації на вивчення та засвоєння 
іноземної мови. 

Мотивація являється одним із основних чинників у вивченні іноземної 
мови. ЇЇ не можна виміряти, нелегко побачити. Зрозуміти її можна лише 
випробувавши на собі. Вона може стати причиною найбільших і несподіваних 
людських досягнень і згуртувати людей в час негод.  

Мотивація незбагненна… Вона виникає в найнесподіваніших випадках, але 
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відсутня у ситуаціях, де повинна бути стовідсотково. Визначний російський 
письменник Ф.М. Достоєвський у своїх  «Записках из мертвого дома» відзначав,  
що заслані в Сибір працювали краще, коли знали, що їхня праця корисна; і 
навпаки, коли їм наказували зруйнувати дерев'яну баржу, дошки якої не мали 
ніякої цінності, працювали дуже апатично. 

Відсутність мотивації породжує невдоволення, ворожість, бунти і навіть 
революцію. 

Розглядаючи питання про “мотивацію”, “мотиви”, нами було розглянуто 
фактори, які спонукають людину до діяльності. Отже, джерелом мотивації в 
найбільш загальному розумінні є потреба, що створюється на основі 
суперечностей між тим, що людина має, чим володіє, чого досягла і тим, чого 
вона ще не має, чим не володіє, чого не досягла. Бажання мати, оволодіти, 
досягти становить зміст потреби. І якщо в сферу таких потреб потрапляє 
володіння іноземною мовою, вони стають мотивацією до її засвоєння [3]. 

Під час дослідження  було встановлено, що метою вивчення іноземної 
мови є не тільки отримання знань, формування навичок і вмінь, але і засвоєння 
ведень країнознавчого, лінгвокраїнознавчого і культурно-естетичного характеру, 
пізнання цінностей іншої національної культури.  

Розглянувши різноманітні точки зору про поняття “мотивація” найбільш 
плідною, на наш погляд, виявилася теорія, відповідно до якої вони 
розглядаються як віддзеркалення і прояв потреб. Потреби реалізуються в ході 
пошукової активності, яка може вилитися не в одну якусь певну діяльність, а в 
різні види діяльності. Це визначає програма потреби, що формується на основі 
потреби і під впливом інших потреб, всієї спрямованості особи, зовнішніх умов і 
обставин. В результаті утворюється спонукання до певної діяльності, здійснення 
якої і задовольняє дану потребу. Типова ознака мотиву – дії, які збираються 
навколо одного предмету. Ця сукупність дій і є діяльність. На нашу думку, в 
основі однієї потреби можуть утворюватися мотиви до різних діяльностей і одна 
і та ж діяльність може бути викликана різними мотивами, що входять у програми 
самих різних потреб. 

Отже, мотив  –  це ніби усвідомлена потреба. Проте це вже не сама 
потреба, а її віддзеркалення, прояв, ніби її трансформований і конкретизований 
вираз. Усвідомлення потреби, її “привласнення” індивідом супроводжується 
уявним переходом від загального до приватного, від усвідомлення необхідності 
праці взагалі до усвідомлення необхідності конкретного виду праці і його 
вибору. Проаналізувавши дане питання було встановлено, що відбувається 
уявний перехід і від власного до загального, внаслідок чого певна потреба 
зміцнюється або послаблюється, стає стійкою або слабкою [2]. 

Психологи стверджують, що однією з найактуальніших проблем сучасної 
педагогіки є розвиток й постійна підтримка навчальної діяльності, забезпечення 
сприятливого емоційного клімату на заняттях. Було визначено, що особливу 
складність в вивченні іноземних мов, дотепер представляє нестаток мотивації. 
Іноземна мова представляє собою не просто « ще один предмет програми» 
освіти, це нова система мислення, новий образ світу, тому що мова – не набір 
знаків, а засіб сприйняття ; говорити й розуміти мову – це не питання перекладу, 
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це питання бачення світу. Без серйозного стимулу таку задачу не вирішити. 
Мотивація є найбільш безперечним і вивченим фактором успішності 

вивчення в цілому і вивченні іноземної мови зокрема. Вона є пусковим 
механізмом будь-якої діяльності, чи то праця, спілкування чи пізнання. Існує 
зовнішня  та декілька видів  внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як 
правило, націлює учнів на досягнення кінцевого результату вивчення. Внутрішня 
мотивація має сильний стимулюючий вплив на процес вивчення. А для цього 
необхідно будувати процес вивчення таким чином, щоб ті хто вивчають мову на 
кожному етапі відчували  просування до наміченої цілі. Крім широко відомої 
зовнішньої та внутрішньої мотивації, в зарубіжній психології розрізняють 
глобальну, ситуаційну та інструментальну мотивацію. Провівши пошук, було 
встановлено, що усі види мотивації необхідні при вивченні іноземної мови. 

Отже, маємо зазначити, що у сучасній психології в даний час існує багато 
різних теорій, підходи яких до вивчення проблеми мотивації настільки різні, що 
часом їх можна назвати діаметрально протилежними. Проте ми не ставили перед 
собою задачі привести якісний аналіз окремих теорій, ми лише намагалися 
розглянути основні напрямки в сучасних дослідженнях. Ми вважаємо, що сама 
складність даного поняття, багаторівнева організація мотиваційної сфери 
людини, складність структури і механізмів її формування, відкриває широкі 
можливості для застосування всіх згаданих нами теорій. Тобто твердження 
окремих теорій можуть направлятися на різні елементи мотиваційної структури і 
саме в цих напрямках будуть найбільш компетентними. На нашу думку, цілісна 
картина може скластися тільки при інтегрованому підході до вивчення проблеми 
мотивації на сучасному етапі розвитку психологічної думки, з урахуванням 
прогресивних ідей різних теорій. 

При вивченні різних теорій мотивації, при визначенні механізму і 
структури мотиваційної сфери професійної діяльності, ми прийшли до висновку, 
що дійсно мотивація людини є складною системою, що має у своїй основі як 
біологічні, так і соціальні елементи. Мотивація людини, з одного боку, має 
багато загального з мотивацією тварин, у частині задоволення своїх біологічних 
потреб. Але, з іншого боку, мається ряд специфічних особливостей, властивих 
тільки людині, що так само необхідно враховувати при вивченні саме людської 
мотиваційної сфери. Було встановлено, що структура мотиваційної сфери 
людини в процесі життєдіяльності проходить етапи формування і становлення. 
Це формування являє собою складний процес, що відбувається як під впливом  
внутрішньої роботи, так і під впливом зовнішніх факторів навколишнього 
середовища. Тому значна увага у роботі приділена й індивідуальним 
розходженням.  

Було встановлено, що система мотивації, впливає не тільки на  поведінкові 
особливості людини, але і, як динамічна характеристика особистості, на 
структуру особистості в цілому, визначає загальну спрямованість особистості, її 
прагнення, життєвий шлях, і, звичайно ж, професійну діяльність. 

Отже, якщо людина прагне чогось – вона вмотивована і бажання досягти 
мети є для неї поштовхом до вчинення тих або інших дій. На нашу думку, дуже 
важливим є те, що опанувавши іноземну мову, ми маємо можливість 
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доторкнутися до безцінної спадщини світової культури.Адже, незважаючи на 
талант та майстерність перекладача, тільки мова оригіналу може повністю 
передати особливості та колорит літературного надбання тієї чи іншої нації. 

Перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому детальному вивченні 
впливу мотивації на вивчення іноземної мови, у дослідженні ролі мотивації у 
житті людини. 
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Робота присвячена аналізу французьких запозичень в семантичній структурі 

англійського речення із застосуванням порівняльно-історичного та функціонального 
(когнітивного) методів, що дозволяє встановити їхні синтактико-семантичні характеристики та 
ступінь асиміляції.  

Ключові слова: французькі запозичення, семантична структура речення, актанти, 
семантичні ролі, асиміляція. 

Работа посвящена анализу французских заимствований в семантической структуре 
английского предложения на основе сравнительно-исторического и функционального 
(когнитивного) методов, что позволяет установить их синтактико-семантические 
характеристики и степень ассимиляции. 

Ключевые слова: французские заимствования, семантическая структура предложения, 
актанты, семантические роли, ассимиляция.  

The research focuses on the analysis of lexical borrowings from French in semantic structure 
of English sentence within the framework of the comparative-historical and functional (cognitive) 
methods in linguistics. The syntactical-semantic characteristics and the degree of assimilation are 
researched.  

Key words: French borrowings, semantic structure of the sentence, actors, semantic roles, 
assimilation. 

У сучасній науці активно розробляються питання, пов’язані із загальною 
проблемою запозичень, такі як: динаміка процесу запозичення, функціонування 
іншомовних слів, аналіз їхніх семантичних змін, етапи асиміляції іншомовних 
лексичних одиниць, й властиві кожному етапу диференціальні ознаки асиміляції 
для всіх мовних рівнів, структурно-семантична еквівалентність запозиченого 
слова і його іншомовного прототипу, відношення рядових носіїв мови до 
іншомовної лексики, прогнозування можливості закріплення запозичених слів в 
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мові тощо. Вивчення функціонування запозичень, процесів асиміляції, а також 
подальша розробка теоретичних питань щодо аналізу іншомовних запозичень 
становлять інтерес багатьох дослідників. 

 Сучасна мова – це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого 
мова змінюється. Зміни торкаються всіх сторін мовної структури, але 
функціонують в них по різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить 
від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни в лексичному складі мови, 
в її фонетичній організації та в її граматичному устрої. Так, в англійській мові 
розвиваються аналітичні форми, складна система дієслівних форм. Проте, 
розпадається система відмінювання та особових закінчень дієслова, зникають 
слова із словникового складу, з’являються нові шляхом запозичення або 
новоутворень. 

  Актуальність даного дослідження зумовлена загальною спрямованістю 
сучасної лінгвістичної науки на новітні підходи щодо вивчення лексичних 
одиниць в рамках функціонального синтаксису, а саме, процесів асиміляції 
французьких запозичень в семантичній структурі англійського речення. Об’єкт 
дослідження становлять французькі запозичення в англійській мові відібрані із 
текстів авторів новоанглійського періоду методом суцільної вибірки. Предметом 
дослідження є вивчення місця та функціональних характеристик французьких 
запозичень в семантичній структурі англійського речення. Матеріалом 
дослідження слугували речення з французькими запозиченнями, відібрані 
методом суцільної вибірки з творів: Dan Brown “Angels & Demons”, Sir Arthur 
Conan Doyle “The Hound Of The Baskervilles”, Agatha Christie “Evil Under The 
Sun”, Sidney Sheldon “Master Of The Game”, Oscar Wilde “Happy Prince & Other 
Stories”, Mark Twain “The Adventures Of Tom Sawyer And The Adventures Of 
Huckleberry Finn”, O. Henry “The Voice Of The City”, J. R. R. Tolkien “The Return 
Of The King”, George Orwell “1984”, Roger Zelazny “The Sign Of Chaos (Amber 
Series)”. Метою роботи є дослідження впливу французьких запозичень на 
розвиток англійської мови, та визначення місця французьких запозичень в 
семантичній структурі англійського речення. Для досягнення поставленої мети 
відповідно до об’єкта та предмета було визначено основні завдання дослідження: 
1) встановити роль запозичень в процесі розвитку англійської мови; 2) 
охарактеризувати засоби запозичення; 3) виявити історичні шляхи появи 
французьких запозичень в англійській мові; 4) визначити семантичну структуру 
англійського речення; 5) дослідити ролі та функції французьких запозичень в 
семантичній структурі англійського речення; 6) встановити рівень асиміляції 
французьких запозичень на матеріалі текстів авторів новоанглійського періоду. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що аналіз французьких запозичень 
в рамках функціонального синтаксису проводиться вперше. У результаті такого 
аналізу встановлено синтактико-семантичні характеристики досліджених 
лексичних одиниць та рівень їхньої асиміляції. 

У більшості випадків запозичені слова з'являються в мові як засіб називання 
нових речей і вираження раніше невідомих понять. Запозичені слова можуть 
також бути вторинними найменуваннями вже відомих предметів і явищ. Це 
відбувається, якщо запозичене слово використовується для трохи іншої 
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характеристики предмета, якщо воно є загальноприйнятим інтернаціональним 
терміном або якщо іноземні слова насильно впроваджуються в мову, як 
наприклад, під час панування французької знаті після норманського завоювання. 
Так, наприклад, французькі запозичення в англійській мові становлять 29% її 
словникового складу. [5] 

Запозичення – це слова іншомовного походження, які є невід'ємною 
складовою процесу функціонування й історичної зміни мови, одним з основних 
джерел поповнення словникового складу мови.  

Історія запозичень пов'язана з історією народу та його відносинами з іншими 
народами. Роль запозичень (borrowings, loan-words) у різних мовах неоднакова й 
залежить від конкретно-історичних умов розвитку кожної мови. В англійській 
мові відсоток запозичень значно вище, ніж у багатьох інших мовах, тому що в 
силу історичних причин вона виявилася дуже проникною. Існуючі в 
словниковому складі мови запозичені слова класифікують: 1) по джерелу 
запозичення; 2) по тому, який аспект слова запозичений; 3) за ступенем 
асиміляції. [1, c. 6]. До основних засобів запозичення лексики відносять: 
транскрипцію (запозичене слово змінюється відповідно до вимови рідної мови), 
транслітерацію (написання іноземного слова буквами рідної мови), калькування 
(буквальний переклад іноземного слова або вислову) й семантичне запозичення 
(запозичення нового значення слова, додатково до уже існуючого).  

Поява французьких запозичень в англійській мові відбувалась в два етапи. 
По-перше, після норманського завоювання (1060 р.), через що французька мова 
цілих два століття була мовою англійської аристократії (XII-XV ст.). Протягом 
цього періоду словник англійської мови збільшився майже вдвічі. По-друге, нові 
французькі запозичення після XVI ст. У плині XVIII-XX століть англійська мова 
поповнилася лише незначною кількістю французьких слів, пов'язаних із 
французькою буржуазною революцією, з окремими поняттями й т.п. Всі вони 
виділяються своєю орфографією й мають наголос на останньому складі на 
кшталт французької мови. Це говорить про те, що розглянуті слова, крім деяких, 
не встигли ще асимілюватися в англійській мові. [2, c. 38 – 41] 

Аналіз французьких запозичень, їхнього місця в історії розвитку мови, 
ступеня їхньої асиміляції стає можливим завдяки дослідженню семантичної 
структури англійського речення через яку вони реалізуються в мові. 

Речення як багатопланова мовна одиниця в сучасній лінгвістиці 
досліджується в різних аспектах, однак, ми розділяємо поняття  представників 
функціонального та когнітивного напрямків, які аналізують не тільки  формальну 
організацію синтаксичних одиниць, а й з’ясовують їхню семантику, зокрема 
досліджують відношення речення до позамовної ситуації (І.Вихованець, 
А.Загнітко, Н.Арутюнова, В.Богданов, В.Гак, Г.Золотова, А. Мустайоки, 
О.Падучева, Ю.Степанов, Я. Тестельца, Ч. Філлмора, Н.Шведова, У. Чейфа та 
ін.). 

Наше розуміння семантичної структури речення відповідає теоретичним 
положенням функціонального синтаксису та відображає смисл, який передається 
мовцем певним реченням. До складу речення входять його реляційна та 
аргументно-предикатна структури. Перша відповідає відображеній у мовній 
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свідомості типізованим позамовним ситуаціям з їх учасниками та відношеннями 
між ними: Агенс – виконувач дії, та Пацієнс – предмет дії, де домінантним 
елементом є дія, виражена дієсловом. Аргументно-предикатна структура речення 
складається з актантів (глибинних відмінків), зумовлених валентностями 
предикатів. Аргументно-предикатна структура, як семантичне ядро простого 
речення, відображає його пропозицію. Центом пропозиції є предикат, що 
визначає характер пропозиції (просту/ускладнену), вказує на кількість та статус 
аргументів, а також на відношення між ними [3, с. 9]. 

Компоненти семантичної структури речення – слова на позначення речей – 
це аргументи, а слова, що позначають ознаки речей – предикати. Предикат є 
центральним компонентом семантичної структури, що відкриває місця для будь-
яких інших структурних одиниць і в залежності від організації мови найчастіше 
представлений фінітним дієсловом. Інвентар семантичних ролей, 
запропонований Я.Г. Тестельцем,  складається із агенса, пацієнса, бенефактива, 
експерієнсера, стимула, інструмента, адресата, джерела та цілі (4, с. 213-214). 
Відповідно до заповненої валентності предиката в певному реченні, яка 
реалізована актантом, вираженим лексичним запозиченням, нами й була 
досліджена семантична структура англійського речення.   

Проведений аналіз французьких запозичень ілюструє: серед аргументів, 
переважають  іменники, які в реченні виступають агенсом, пацієнсом, 
бенефактивом, інструментом,  стимулом, джерелом та цілю. Наприклад:  

My dear Marshall – Sorry to worry you on your holiday but an entirely 
unforeseen situation has arisen over Burley and Tender contracts. (Agatha Christie) 
(стимул). [1, p. 55] 

It seemed to Kate that the wheel of time was spinning faster, hurrying the days 
along, blending winter into spring and summer into autumn, until all the seasons and 
years blurred into one. (Sidney Sheldon) (ціль) [2, p. 69] 

And then a stray bunch of politicians and good fellows who lived for sport came 
into the room. They saw "Big Jim" and the leader, and over they came and were made 
acquainted with Mrs. Dougherty. And in a few minutes she was holding a salon. (O. 
Henry) (інструмент) [5, p. 134] 

Presently the sky darkened; then the wind rose and began to blow in fitful, 
vigorous gusts, which sent clouds of powdery snow aloft, and straight ahead, and 
everywhere.  Under the impulse of one of these gusts, great white drifts banked 
themselves like graves across the streets; a moment later another gust shifted them 
around the other way, driving a fine spray of snow from their sharp crests, as the gale 
drives the spume flakes from wave-crests at sea; a third gust swept that place as clean 
as your hand, if it saw fit. (Mark Twain) (пацієнс) [4, p. 90] 

Your brother Prince Mandor and the Princess Fiona suspected this and sought 
evidence. (Roger Zelazny) (експеріенцер) [ 6, p. 98] 

За нашими даними,  в рамках семантичної структури, реляційні ролі 
аргументів переважно реалізують іменники – лексичні запозичення з 
французької мови.  

Ступінь асиміляції лексичних запозичень залежить від історичних умов 
розвитку кожного конкретного слова, тобто від часу запозичення, шляху 
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запозичення, комунікативної значимості слова тощо. Запозичення з французької 
мови глибоко асимілювалися в англійській мові та за допомогою конверсії й 
афіксації утворили нові слова. Більшість слів, що прийшли з французької мови 
(серед розглянутих нами), - іменники (70%), а утворювались переважно 
прикметники. Французькі запозичення перетворюються за внутрішніми законами 
англійської мови у своїй граматичній структурі, звуковому та письмовому 
вигляді й значеннєвому змісті.  

В результаті лексичної асиміляції запозичені слова здобувають в англійській 
мові загальнонародну вживаність, а також підкоряються правилам словотвору та 
особливостям семантичного розвитку. Так, асиміляція французьких запозичень 
відбувається внаслідок гібридних утворень мови, завдяки поєднанню 
запозичених французьких слів з англійськими суфіксами, на кшталт: napkin, 
beautiful, uncivil, priesthood, тощо. 

До не асимільованих французьких запозичень можна віднести слова які 
використовувані англійцями в розмові або письмі й для яких в англійській мові є 
еквіваленти: demand, jolly, grand, assurance, тощо.  

Проведене дослідження дозволило охарактеризувати французькі 
запозичення в семантичній структурі англійського речення та встановити ступінь 
їхньої асиміляції. Синтактико-семантичний аналіз французьких запозичень у 
творах інших авторів різних історичних періодів становить перспективу 
подальших досліджень.  
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЛЕКСЕМИ "HIGH/TALL" 
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У статті визначаються поняття лексико-семантичного поля та розглядається вживання 

прикметників high/tall з різними частинами мови на матеріалі сучасних англомовних газет. 
Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексико-семантичний аналіз, валентна 

сполучуваність. 
В статье определяются понятия лексико-семантического поля и рассматривается 

употребление прилагательных high / tall с разными частями речи на материале современных 
англоязычных газет. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, лексико-семантический анализ, 
валентная сочетаемость. 

The article is devoted to the description and analyse of the lexico-semantic structure with 
examples related to the notion such as “high/tall”. The study is based on modern English newspapers. 

Key words: lexical-semantic field, lexical and semantic analysis, valence compatibility. 
Лексико-семантичне поле являє собою поняття, в якому перехрещуються 

головні проблеми лексикології – проблеми синонімії, антонімії, полісемії, 
проблема співвідношення слова та поняття. Термін був вперше використаний Г. 
Іпсеном, який визначав поле як сукупність слів, які мають загальне значення. 
Таке уявлення лексичної системи є в першу чергу лінгвістичною гіпотезою. Усі 
слова поля взаємно протиставлені одне іншому. Семантичні поля можуть 
перехрещуватися або повністю входити одне в інше. Значення кожного слова 
більш повно визначається тільки у тому випадку, якщо відомі значення інших 
слів з того ж поля. 

Актуальність даного дослідження визначається важливістю організованого 
та повного опису лексичної системи англійської мови, виконаного на базі 
сучасних методів дослідження. Актуальність також обумовлена відсутністю 
детального опису вказаних прикметників з точки зору семантичного підходу. 

Об’єктом дослідження є словосполучення з лексемою high/tall. 
Предметом дослідження є лексико-семантичні характеристики  

словосполучень з лексемою high/tall. 
Метою даного дослідження є вивчення семантики прикметників high і tall, 

систематизація та подальше відпрацьовування методики семантичного аналізу 
при вивченні конкретних одиниць номінації.  

Мета дослідження зумовила постановку та рішення цілого ряду завдань, до 
числа яких входять наступні:  

1) розгляд параметричних прикметників як одиниць мови, що передають 
специфіку членування простору;  

2) визначення теоретичних засад даного дослідження;  
3) провести (валентний) синтаксичний  аналіз прикметників high і tall;  
4) виявлення особливостей поєднання аналізованих прикметників high і 

tall при описі ними об’єктів різного типу, а також характеристика їх участі в 
моделюванні словосполучень. 

66 
 



Матеріалом дослідження є 149 словосполучень, узятих із сучасних 
англомовних газет із Інтернет ресурсів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що на основі отриманих 
результатів стає можливим подальше вивчення семантики прикметників 
high/tall. Результати дослідження є доробком до лексикології англійської мови. 

Теоретичне значення дослідження. Матеріали дослідження можуть знайти 
застосування при складанні навчальних посібників та методичних рекомендацій, 
а також використовуватися у викладанні практичного курсу англійської мови. 
Отримані дані, теоретичні положення, висновки до курсової можуть бути 
використані в лекціях, на семінарських заняттях з курсів лексикології, типології 
англійської мови; при написанні дипломних робіт. 

 Важливим напрямом сучасної лінгвістики є вивчення мови в аспекті її 
функціонування, коли до уваги береться кожна окрема одиниця мови як складова 
цілісної системи і досліджується з погляду виконуваних нею функцій. Значного 
поширення останнім часом набувають дослідження із застосуванням теорії поля 
як міжрівневого угрупування мовних одиниць. Такі дослідження здійснюються 
за допомогою методу компонентного аналізу, суть якого полягає в розщепленні 
значення слова на складові компоненти, які називаються семами. Але для 
компонентного аналізу важливим є встановлення не тільки сем, а й їх 
структурної організації, тобто місця і ваги кожної семи в компонентній структурі 
значення. Для побудови лексико – семантичного поля доцільним є також 
використання концепції польового принципу, який передбачає виділення ядра і 
периферії серед досліджуваних лексичних одиниць [2; с. 97] . 

Лексико – семантичне поле являє собою сукупність лексичних одиниць, які 
пов'язані між собою спільністю понятійних співвідношень і лінгвістичних ознак, 
та характеризується відсутністю чітких меж. 

Семантичні поля включають в себе словосполучення та речення. 
Словосполучення не має граматичних ознак, які б вказували на закінченість 
повідомлення. Словосполучення входить до системи засобів повідомлення тільки 
в складі речення та через речення, але воно так само, як і слово, належить до 
засобів позначення та є будівельним матеріалом в процесі мовного спілкування 
[1; с. 120] . 

Для правильного використання слів у мові недостатньо знати їх точне 
значення, необхідно також враховувати особливості їх поєднання одне з іншим, 
тобто валентності. Термін «валентність» застосовується до рівня мови для 
позначення потенційної здатності до сполучуваності мовних одиниць або для 
позначення мовної реалізації цих здібностей [3; с. 79-80] . 

Проаналізувавши обрані сполуки, виокремлюємо наступні групи:  
1) «High/Tall» + іменник; 2) «High/Tall» + прикметник; 3) «High/Tall» + 
дієслово; 4) прислівник + «High/Tall». 

До першої групи належать назви істот [4,7%]: a tall woman(висока жінка), 
a tall man(високий чоловік), Tall passenger (високий пасажир), a tall boy, tall guy 
(високий хлопчина); неістот [73,6%], які можна поділити на підгрупи: одяг 
[2,02%]: tall boots (високі чоботи), high Heels (високі підбори), high  neck (високий 
комірець); посуд [1,3%]: a tall cup of coffee (велика чашка кави), tall drink of water 
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(велика склянка води); література [2,02%]: tall story ,tall talk, tall tale (небилиця); 
будівлі [9,4%]: tall house (великий будинок), tall window (високе вікно), the tall 
glass doors (високі скляні двері); рослини та природа [5,4%]: tall trees (високі 
дерева), tall mountains (високі гори),  tall grass (висока трава), tall tree (високе 
дерево); меблі та фурнітура [2,02%]:  tall frame (велика рамка), tall candles (довгі 
свічки), tall chair (високе крісло) ; ступень/рівень [43.2%]: tall order, tall task  
(важке завдання), the small-tall format(маленький формат), eight-feet tall(вісім 
футів заввишки); назви організацій [1,3%]: High School (середня школа), High 
Court (верховний суд) 

The True Cost of High School Dropouts; 
переносне значення [7.4%]: high road (центральна дорога), high time (час), 

high point (кульмінація), high hopes (великі сподівання). 
До другої групи належать прикметники, які ми розділяємо на підгрупу 

порівняння [4,05%]: as tall as (такий же високий), tall enough (достатньо 
високий), very tall (дуже великий). 

До третьої групи належать сполучення прикметників high/tall з дієсловом 
[6,7%]: to stand tall (стояти склавши руки), to be tall in character (мати міцний 
характер), to be tall (бути високим). 

До четвертої групи належать словосполучення з прислівниками, що 
передають позитивну [7,4%]: too tall (достатньо високо), really high (дійсно 
високо), unfathomably high (незмірно високо); та негативну [2,7%] оцінність: too 
tall (занадто високий), dangerously high (небезпечно високий), extremely high 
(надзвичайно високий), uncomfortably high (некомфортно високий). 

При передачі поняття висоти в сучасній англійській мові прикметники high 
і tall займають основне місце. При цьому створений опис простору за допомогою 
досліджуваних параметричних прикметників може бути представлений різним 
чином, що дає можливість говорити про наявність в мові засобів для різних 
уявлень висотних характеристик. 

Прикметники high і tall є синонімічними одиницями. Вибір того чи іншого 
синоніма залежить, перш за все, як мислиться той чи інший об'єкт, та чи інша 
ситуація. На сучасному етапі розвитку мови прикметник high має більш 
розвинену семантичну структуру у порівнянні з синонімічним йому tall. Як 
видно із прикладів, тільки прикметник tall може вживатися з іменниками-
назвами істот, в той же час tall  може також вживатися з іменниками-назвами 
неістот, але такі приклади трапляються рідко. На відміну від прикметника tall, 
прикметник high не вживається з іменниками-назвами істот, але прикладів 
вживання прикметника high з іменниками-назвами неістот набагато більше. 

Маючи більш розгалужену систему значень, прикметник high розвиває 
цілий ряд переносних значень і в цих же значеннях воно може виступати в складі 
складних слів на відміну від прикметника tall, для якого це не характерно. На 
відміну від прикметника tall прикметник high досить частотний у вживанні. 
Прикметник high, як показало дослідження, більше пристосований для передачі 
міри речей конкретних вимірів. 

Прикметники high і tall існують в системі мови, доповнюючи один одного, 
і виявляють не тільки непересічні області, а й ті ділянки системи мови, в яких 
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можливе функціонування обох прикметників. Область перетину двох 
досліджуваних одиниць вельми незначна. Слід зазначити, що і в цій області 
кожен з прикметників має свою специфіку вживання. 

 За допомогою компонентного аналізу, та польового методу в роботі 
проведено лінгвістичне дослідження лексико – семантичного поля “High/Tall”в 
сучасній англійській мові. 

 Використана методологія є ефективною та перспективною для 
подальшого вивчення проблеми лексико – семантичного моделювання. 
Подальша розробка, удосконалення та глибше дослідження моделі складають 
перспективу досліджень, оскільки класифікація словосполучень багатогранна і 
не завжди вміщається у рамки однієї групи. Як і будь-яка мова, англійська 
розвивається, перебуває в динамічному русі і значну роль в цьому процесі 
відіграють словосполучення.  
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У статті розглянуто теоретичний аналіз педагогічних умов виховання толерантності у 

старших підлітків у позакласній роботі; особливості розробки та проведення позакласного 
проекту, який сприяє набуттю навичок толерантної поведінки, позитивним змінам в 
навколишньому середовищі підлітків. 

Ключові слова: виховання толерантності, педагогічні умови, позакласна робота, 
проект, старший підліток, толерантна поведінка, толерантність.  

В статье рассматривается теоретический анализ педагогических условий воспитания 
толерантности у старших подростков во внеклассной работе; особенности разработки и 
внедрения внеклассного проекта, который способствует приобретению навыков толерантного 
поведения, положительным изменениям в окружающей среде подростков. 

Ключевые слова: внеклассная работа, воспитание толерантности, педагогические 
условия, проект, старший подросток, толерантное поведение, толерантность. 

The article deals with theoretical analysis of the pedagogical conditions of tolerance 
upbringing in senior teenagers in extracurricular work; the peculiarities of development and 
implementation of the extracurricular project, which contributes to the acquirement of skills of 
tolerant behaviour, to positive changes in teenagers’ environment. 
Key words: extracurricular work, pedagogical conditions, project, senior teenager, tolerance, 
tolerance upbringing, tolerant behaviour. 

Актуальність дослідження визначається тим, що виховання толерантності у 

69 
 



старших підлітків в позакласній роботі може зняти глибокі протиріччя: між 
нагальною потребою суспільства в толерантній особистості та недостатньою 
спрямованістю системи освіти на її виховання; між потребою освітньої практики 
в науково-методичному та змістовному забезпеченні процесу виховання 
толерантності та недостатньою його розробленістю в педагогічній теорії та 
практиці.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що дослідники 
зосереджуються, головним чином, на обґрунтуванні загальних теоретичних 
основ виховання толерантності учнівської молоді. При цьому недостатньо уваги 
приділяється пошукам форм і методів толерантного виховання підлітків 
старшого віку в процесі позакласної роботи, використанню кращих зразків 
зарубіжного досвіду, що негативно позначається на результатах теорії та 
практики розв’язання проблеми. У той же час позакласна робота має великі 
потенційні можливості у формуванні толерантності старших підлітків.  

Об’єкт дослідження – процес морального виховання учнівської молоді.  
Предмет дослідження – педагогічні умови виховання толерантності у 

старших підлітків в позакласній роботі.  
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов, що сприятимуть ефективному 
впливу позакласної роботи на виховання толерантності у підлітків старшого віку.  

Наукова новизна дослідження полягає у ретроспективному аналізі 
провідних тенденцій розвитку теорії толерантності в філософії, соціології, 
психології, педагогіки, на основі якого виявлено й охарактеризовано специфіку 
виховання толерантності у підлітків старшого віку; у науковому обґрунтуванні й 
експериментальній перевірці впливу педагогічного процесу на розвиток 
толерантності учнівської молоді.  

Підготовка молоді до життя та навчання в умовах полікультурного 
середовища, формування умінь спілкуватися й працювати з людьми різних 
національностей, рас, віросповідань є потребою сьогодення.  

Поняття «толерантність» стало міжнародним терміном у ХХ столітті. Той 
факт, що поняття «толерантність» існує в усіх мовах, наприклад, в англійській 
мові «толерантність» означає «готовність і здатність без протесту сприймати 
особистість або річ», у французькій – «повагу до свободи іншої людини, її 
напряму думок, поведінки, політичних і релігійних поглядів» тощо, відбиває 
інтуїтивне сприйняття єдності людства, взаємозалежності всіх від кожного і 
кожного від усіх і складається з поваги до прав іншої людини (у тому числі права 
бути іншою).  

У дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених поняття толерантності 
розуміється як: «зворотний зв’язок» у схемі діалектичного взаємовпливу «Я» і 
«не-Я» (Г. Гегель) [1, с. 71]; «загальний людський обов’язок» (І. Кант) [5, с. 305]; 
тактовність (Г. Зиммель) [3, с. 173]; милосердя й повага людської особистості 
(Л. Морган) [10]; безсумнівне благо й чеснота кращих людей і суспільств 
(П. Ніколсон) [11, с. 160]. 

Здійснений аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить 
про багатогранність та неоднозначність трактування толерантності. Зокрема, 
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існують політологічний, психологічний, філософсько-етичний, соціологічний та 
педагогічний підходи у тлумаченні цього поняття. 

З політологічної точки зору, цінність толерантності полягає в здатності 
приймати політичний плюралізм як прояв розмаїтості в державі. З психологічної 
– толерантність визначається як відсутність або послаблення емоційного 
реагування на який-небудь несприятливий чинник унаслідок зниження 
чутливості. З філософсько-етичної – із виявами поміркованості та покірливості, 
любові та злагоди, розуміння та готовності до пробачення. З соціологічної – 
терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, поглядів, 
ідей, вірувань.  

Щодо розкриття педагогічного контексту феномена толерантності у 
сучасній педагогічній науці, вважаємо суттєвим відзначити, що в роботах авторів 
(Л.А. Завірюхи, В.Ф. Калошина, Є.В. Рибака тощо), він розглядається не тільки 
як характеристика індивідуальної свідомості, але й як особлива особистісна риса, 
що може бути в більшому або меншому ступені сформована відповідною 
педагогічною взаємодією [2, 4, 8].  

На нашу думку, толерантність – це насамперед компроміс, який включає 
обопільну готовність до певних вчинків, що стає основою мирного 
співіснування. Її слід розглядати як здатність бачити в іншій людині саме іншу – 
носія інших цінностей, логіки мислення, інших норм поведінки, усвідомлення її 
права бути іншою; безумовно позитивне ставлення до несхожості, емпатичне 
бачення іншої людини. 

Узагальнення підходів науковців щодо психологічних особливостей 
підлітків дозволили нам виявити такі специфічні для старшого підліткового віку 
новоутворення, як почуття дорослості, потреба у самоствердженні, розвиток 
самосвідомості, самопізнання й самооцінки, підвищення мотивації. Тому 
необхідно навчити підлітків способам поведінки й реагування, які не шкодять 
іншому.  

Вивчення психологічних, соціально-педагогічних досліджень 
Е.Ю. Клепцової, І.Г. Пчелінцевої, Г.У. Солдатової [6, 7, 9], які виділяють 
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, емоційно-вольовий, поведінковий або 
діяльнісний компоненти, дало нам можливість виділити когнітивний, емоційно-
ціннісний й поведінково-діяльносний компоненти толерантності. 

Аналіз філософської, соціологічної та психолого-педагогічної літератури 
свідчить, що виховання толерантності підлітків старшого віку відбувається в 
цілісному освітньому процесі через активізацію знань про толерантність та 
набуття навичок толерантного ставлення у процесі спілкування в процесі 
позакласної роботи. Особливість нашого дослідження полягає в тому, що раніше 
проблема виховання толерантності підлітків старшого віку не була предметом 
спеціального дослідження в рамках курсу з англійської мови.  

Виявлено, що на виховання толерантності впливають різноманітні 
чинники, які ми поділяємо на зовнішні та внутрішні. Серед зовнішніх чинників 
найбільш дієвими є глобалізація, активізація інформаційних, міграційних 
процесів, комунікативних зв’язків тощо.  

Результати дослідження дали змогу виокремити такі критерії виховання 
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толерантності у старших підлітків: сформованість знань про толерантність, 
значущість нового типу міжсуб’єктної взаємодії та толерантна поведінка. 
Виходячи з розроблених критеріїв, у даному дослідженні ми дійшли висновку, 
що толерантна вихованість може характеризуватися трьома рівнями, а саме: 
високим, середнім і низьким. Найважливішими показниками їх вираженості є 
знання толерантних норм і правил, відповідні судження, почуття та вчинки.  

У ході спостережень та бесід з підлітками старшого віку було виявлено, що 
більшість підлітків мають дуже загальні уявлення про толерантність. Така слабка 
обізнаність з важливими якостями й уміннями, необхідними для формування 
толерантності, позначається як на спілкуванні, так і на навчальній та позакласній 
роботі, налагодженні діалогу, що негативно впливає на взаємини з однолітками.  

У процесі дослідно-експериментальної роботи всебічно перевірено й 
апробовано досить широкий арсенал традиційних та інноваційних форм та 
методів, що забезпечили ефективність виховання толерантності у підлітків 
старшого віку. В результаті дослідження проблеми виховання толерантності у 
підлітків старшого віку в позакласній роботі нами був розроблений проект за 
темою “Tolerance”, який складався з 1 міні-проекту; 1 проекту, що включав 4 
майстер-класи; 2 семінарів та 2 тренінгів, та передбачав використання 
різноманітних інноваційних методів навчання, таких як творча пошукова 
діяльність підлітків, евристична бесіда, діалог, дискусія, «мозкова атака», 
групова й індивідуальна самостійна робота, метод «круглого столу», метод 
проектів, рольові ігри, драматизація, семінари, диспути. Вони були орієнтовані 
на активізацію навчально-пізнавальних дій, формування толерантності та 
набуття навичок розв’язання інтолерантних ситуацій. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що участь старших підлітків у проекті 
сприяла активізації учнів в малих групах, дозволила вирішити конфліктні 
ситуації щодо проблем побудови міжнаціональних стосунків та допомогла 
подолати інтолерантне ставлення підлітків старшого віку до представників 
різних національностей. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання 
толерантності у старших підлітків в позакласній роботі. Перспективи 
подальшого дослідження вбачаються у забезпеченні індивідуального підходу до 
підготовки учнівської молоді, урахуванні специфіки роботи з представниками 
різних національностей, виявленні шляхів організації самостійної роботи щодо 
покращення формування толерантності в учнівської молоді різних вікових 
періодів. 
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Поетика роману «Морем удалечінь» (1915 р.) репрезентує еволюцію  творчого методу 

В. Вулф та розвиток модерних тенденцій у літературному процесі ХХ ст. Виявлено 
новаторство письменниці у контексті модерної доби в англійській літературі. 

Ключові слова: В. Вулф, модернізм, «роман виховання», хронотоп,  наратив. 
Поэтика романа «По морю прочь» (1915 г.) представляет эволюцию  творческого 

метода В. Вулф и развитие модерных тенденций в литературном процессе ХХ ст. Выявлено 
новаторство писательницы в контексте модерной эпохи в английской литературе. 

Ключевые слова: В. Вулф, модернизм, «роман воспитания», хронотоп, нарратив.  
Poetics of Virginia Woolf’s novel «The voyage out» (1915) represents the evolution of her 

artistic method and development of modern trends in literature process of twentieth century. Her 
modernist innovation has been revealed in the context of modernism in English literature.  

Key words: V. Woolf, modernism, «bildungsroman», chronotop, narrative. 
У сучасному національному літературознавстві існує два дисертаційних 

дослідження присвячених творчості В.Вулф : Г.О. Батюк «Художня специфіка 
модерністської прози В. Вулф», де об’єктом дослідження є романи «Пані 
Деллоувей», «До маяка», «Орландло» та дослідження Н. Любарець «Ритм 
художньої прози В. Вулф», де увага приділена романній прозі В.Вулф зокрема 
творам «Місіс Деллуовей», «До маяка», «Хвилі», «Між актами». Але творчий 
доробок  В. Вулф залишається малодослідженим, основною причиною є те, що 
до сьогодні жоден з романів В. Вулф не перекладений українською мовою, тому 
творчість англійської письменниці не отримує належної науково-критичної 
оцінки. У зарубіжному літературознавстві В. Вулф ( 1882-1941рр.) уже давно 
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вважають канонічною постаттю, про що свідчать монографії та дисертаційні 
дослідження. Існує низка праць, що висвітлювали біографічні відомості 
про В. Вулф (Д. Брюстер [7], Ж. Гуже [11] та ін.), трактували певні аспекти 
модерністського дискурсу англійської письменниці (Дж. Александр [6], 
М. Голдман [10], Дж. Леманн [12] та ін.). 

У сучасному національному літературознавстві творчий доробок В. Вулф 
залишається малодослідженим. Основною причиною є те, що досьогодні жоден з 
романів В. Вулф не перекладений українською мовою, тому творчість 
англійської письменниці не отримує належної науково-критичної оцінки. Таким 
чином, актуальність дослідження полягає у необхідності вивчення тенденцій 
модернізму, зокрема  індивідуального художнього методу Вірджинії Вулф на 
прикладі роману «Морем удалечінь» 

Метою дослідження є опрацювання модерністської прози Вірджинії Вулф, 
виявлення оригінальних рис поетики на прикладі роману «Морем удалечінь» 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: проаналізувати 
модерністські аспекти; дослідити художні образи; виявити руйнацію коду 
виховання у романі В. Вулф «Морем удалечінь». 

Об’єктом дослідження є роман В. Вулф «Морем удалечінь». 
Предметом дослідження є аналіз творчої специфіки на рівні художніх 

образів модерністської прози В. Вулф. 
Наукова новизна дослідження, полягає у тому, що вперше в українському 

літературознавстві здійснена спроба осмислити самобутність модерністської 
прози В. Вулф на прикладі роману «Морем удалечінь». Проаналізовано основні 
вияви модерністського новаторства та загальні особливості модифікації 
художнього тексту у модернізмі; досліджено концепцію руйнації коду 
виховання, художні образи у романі В. Вулф «Морем удалечінь». 

У роботі Й. Брокмейера і Р. Харре « Нарратив: проблеми та обіцянки однієї 
альтернативної парадигми» нарратив трактується як спосіб віднаходження  
людиною своєї ідентичності: «нарративи діють як форми, які здатні до 
надзвичайних змін і виступають посередниками поміж особистісними та 
узагальненими канонами культури  тобто є одночасно моделями світу і 
моделями власного «я»» [4:559]. Нарратив роману виховання визначає лінійно-
циклічний хронотоп, де послідовність вчинків і подій героя поєднується з 
певною закономірністю переходу із одного стану в інший. Процес соціалізації 
героя зображений у формі циклічних часових відрізків, які змінюють один 
одного у лінійному порядку, які краще за все назвати сходами в освіті, оскільки 
можна прослідкувати, який досвід отримав герой у той чи інший момент життя і 
як цей досвід відобразився на його вихованні. Для того, щоб роман виховання 
виконував усі свої функції, в його наративі з’являються хронотопи. Хронотоп є 
основою художніх образів твору. Але і сам він є особливим різновиду образу, 
скоріш за все це прообраз. Його своєрідність полягає у тому, що він 
сприймається читачем не безпосередньо, а асоціативно-інтуїтивно за допомогою 
метафор та часо-просторвих замальовок у творі. М. М. Бахтін у роботі «Роман 
виховання і його значення в історії реалізму» виділив головну відмінність 
роману виховання від інших романних різновидів:  категорія героя, що 
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змінюється, дозволяє описати поступовий процес соціалізації індивіда крізь 
систему другорядних персонажів – «вихователів», герой роману виступає 
історичним і культурним суб’єктом у процесі засвоєння нових хронотопів 
[2:238]. 

Наратив роману виховання відрізняється специфічною організацією 
авторської художньої свідомості. До жанрових ознак роману виховання також 
відносяться: зображення процесу виховання від дитинства до зрілості, 
дидактичність фіналу, зумовленість підсумків формування героя усім його 
життям, показ становлення людини у тісній взаємодії з оточуючим середовищем 
[3:136]. М.М. Бахтін виділяє п’ять хронотопів у   реалістичному романі  
виховання : рідний дім, провінційне містечко, метрополіс, острів, подорож  
[3:233]. У романі «Морем удалечінь» В. Вулф зруйнувала послідовність 
хронотопів, які вони були раніше у романі виховання, це перша сходинка 
трансформації модерністського роману становлення у творчості В. Вулф.  

«Виховання» героїні у романі починається з хронотопу подорожі, яка 
виступає з’єднувальною ланкою між іншими хронотопами. Цю подорож можна 
розглядати в концепції хронотопу дороги, коли шлях передає внутрішній стан 
персонажів, є способом розширення простору й часу, пов’язує людину із 
зовнішнім світом. Вона виступає метафоричним зображенням ностальгії за 
минулим у той час, коли світ вже змінився. «Mournfully she gazed at the ship  – 
“Euphrosyne” became a ship passing in the night an emblem of the loneliness of 
human life an occasion for queer confidences and sudden appeals for sympathy» 
[14:31]  «З сумом у погляді вона поглянула на корабель – «Єфросина» стала 
кораблем, який пливе у ночі, – символом людської самотності, приводом 
для дивних  освідчень  та  несподіваних  виявлень  симпатії» (Переклад 
М. Дьомушкіної). 

Хронотоп прообразу рідного дому пов’язаний  як з першими кроками 
героїні, так і з першими кроками її становлення. Окремі образи, із яких 
складається простір рідного дому,  відповідають за індивідуальну ідентичність 
героїні. Умить  із-за якоїсь дрібнички : будьто чи запах, чи звук  – відкриваються 
шлюзи пам’яті, виникає зіткнення двох реальностей – зовнішньої та 
внутрішньої. Згадалось дитинство, побачились події з її життя, але вони не 
промайнули одним образом у свідомості, вони ожили тут, посеред острова у 
Південній Америці. «So that one sentence chancing to say something about the smell 
of broom in author’s garden, she had thereupon seen the little hall at her house with 
flowers on the day of her mother’s funeral, smelling so strong that now any flower 
smell brought back sickly horrible sensation and from the scene she passed» [14:167] 
«Лише одне прочитане речення, де йшлося про запах квітів у саду письменника, 
навіяло на неї спогади  вона чітко бачила хол її будинку, засипаний квітами в 
день похорон її матері; вони пахли так сильно, що з тих пір аромат будь-яких 
квітів викликав у неї тільки ці страшні спогади». Таке сполучення реальності та 
пам’яті, створює особливу внутрішню напругу, виникає певний психологічний 
стан, який відображає характер роману. Це відображення дуже важливе, адже 
наше знання про Рейчел складається не з єдиного, непохитного знання авторки, а 
з суми спостережень інших героїв. 
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Хронотоп прообразу метрополіса набуває особливого значення в 
літературі модернізму, оскільки починаючи з ХІХ століття усі події 
переміщуються  у місто. Значущими факторами формування соціокультурного 
простору людини є відношення до міста не лише як до об’єкту, створеного 
руками, але й як до породження людської психіки. Те, як індивід сприймає 
навколишній простір, впливає на характер його стосунків з ним. Місто має 
особливі якості, які надають йому певного  характеру: « It appeared that London 
was a great manufacturing place, where the people were engaged in making things, as 
though the West End, with its electric lamps, its vast plate-glass windows all shining 
yellow, its carefully-finished houses, and tiny live figures trotting on the pavement, or 
bowled along on wheels in the road, was the finished work» [14:26] «Їй здавалось, 
що Лондон це один величезний завод, де всі його жителі були робітниками, а 
Вест Енд зі своїми електричними ліхтарями, вітринами магазинів, охайними 
будиночками та маленькими живими фігурами, які йшли або їхали вздовж 
мостової – були єдиним його витвором». 

Головні якості хронотопа острова – локалізованність, замкненість, 
відокремленість від світу, ці фактори роблять його ідеальним місцем для 
експериментів над суб’єктом у романі виховання. Письменниця відокремлює 
групу людей від зовнішнього світу навмисно, для того, щоб спостерігати за їх 
відносинами і вчинками. І саме цьому втеча зі світу – це спроба віднайти щось 
ідеальне за межами реального світу. 

Англійський критик Л. Рутоло [13] називає роман В. Вулф «Морем 
удалечінь»  протилежним  роману  виховання,  яким  ми  звикли його  бачити,  
М. Фрідман [9] вважає, що він трансформований, а К. Фрауло [8] взагалі вбачає у 
ньому невдалий роман виховання. Всe це зумовлюється тим, що В. Вулф, 
переглянула форму  роману виховання і надала йому свій власний виток, таким 
чином, надавши нам зовсім новий роман становлення в літературі модернізму. У 
романі авторка руйнує традиційну історію становлення жінки середнього класу у 
англійському суспільстві  ХІХ століття, це друга сходинка у трансформації 
форми виховання. 

Рейчел Вінрейс героїня роману В. Вулф «Морем удалечінь», знаходиться 
поза часом та поза місцем у своєму власному світі і нездатна пристосуватися до 
навколишнього середовища ані фізично, ані емоційно, ані інтелектуально, саме 
цьому смерть – це єдиний вихід для завершення роману. Вона несхожа на інших 
героїв роману, не відчуває себе частиною їхнього світу, Рейчел  не вміє з ними 
спілкуватись у тому сенсі, як вони це розуміють, і для неї  є відразливим  
сприйняття її сучасниками  моделі нормального життя для молодих жінок. Вона 
не новий тип жінки, але і в старе тлумачення також не вписується. ЇЇ ранній 
розвиток не згадується, освіта незавершена, та вона не має чіткого бачення 
майбутнього, що є дуже важливим у романі. Ще на початку подорожі Рейчел 
відділяє себе від інших та покладається тільки на музику: «Let these odd men and 
women – be symbols, – featureless but dignified, symbols of age, of youth, of 
motherhood, of learning, and beautiful often as people upon the stage are beautiful. It 
appeared that nobody ever said a thing they meant, or ever talked of feeling they felt, 
but that was what music was for» [14:94] «Нехай ці дивні чоловіки і жінки будуть 
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символами, невиразними, але з почуттям власної гідності, символами старості чи 
юності, материнства чи вченості, нехай вони будуть навіть гарними, такими, як 
актори на сцені. Так сталося, що промовляючи слова, або розмовляючи про 
почуття, які вони відчувають, люди ніколи не виражають своїх справжніх 
почуттів, – але для цього якраз і існує музика». 

З одного боку, Хелен та місіс Деллоуей надають їй можливість 
пробудитися, просвітитися, дружити і, навіть, шанс бути зміненою. Коли Хелен 
береться за освіту своєї племінниці, вона наголошує на важливості міжстатевого 
спілкування. «Helen believed that talk was the medicine she trusted to, talk about 
everything, talk that was free, unguarded, and as candid as a habit of talking with men 
made natural in her own case » [14:106] « Хелен вірила в єдині ліки – бесіду, бесіду 
про все, вільну, нічим не обмежену, таку ж відверту, до якої вона звикла сама, і 
яку вела з чоловіками».  З іншого боку, розмови із місіс Деллоувей наштовхують 
її на розмови з містером Деллоуеєм, які закінчується поцілунком, але Рейчел усе 
життя була необізнана у статевих питаннях між чоловіком і жінкою, тому, коли 
вона дізнається, вони стають ще більшою загрозою, аніж раніше. Наступним 
кроком у самопізнанні, у самореалізації героїні, як жінки, під час подорожі мав 
стати шлюб із молодим літератором Теренсом Х’юїтом, із яким вона 
познайомилась у Санта-Маріні. Вона не впевнена у коханні, y своїх почуттях, 
саме у момент освідченя у коханні  читач бачить невпевнену на несформовану 
дівчину. Коли герої  починають цю розмову, вони не розуміють одне одного, а 
тільки повторюють неприродні, шаблонні фрази: «We love each other… We are 
happy together» [14:298] «Ми любимо один одного. Ми щасливі разом». Потім 
Рейчел вигукує: «Terrible! Terrible! » [14:298] «Жахливо! Жахливо!». Уся сцена 
кохання є для обох тяжким випробуванням, це дає зрозуміти, що вони заблукали, 
та не можуть знайти шлях назад, що Рейчел, ще й досі знаходиться поза місцем 
та поза часом, і що навіть кохання не вказує їй шлях у житті. Коли Рейчел і 
Терренс ідуть назад, вони майже не розмовляють, не  тільки тиша була між 
ними, але вони навіть не були здатні впорядкувати та висловити свої думки. 
Рейчел і Теренс –  дві закохані особистості  –  не можуть спілкуватися.  У цей 
момент Теренс  піднімає  та жбурляє стиглий фрукт, замість того, щоб з’їсти 
його, фрукт падає, видаючи глухий звук. Падіння фрукта це також «падіння» їх 
романтичних відносин із Рейчел, і таке ж «падіння» її виховання. 

Цей шлях  є попередньою  сходинкою до смерті героїні. Шлюб зазвичай є 
завершальним етапом у жіночому становленні, але у романі все навпаки, і 
пропозиція одруження веде до смерті. Смерть Рейчел показує, що вона так і не 
змогла відшукати своє місце. 

Таким чином, смерть головної героїні, зміна хронотопів, доводить, що  
В. Вулф у своєму романі «Морем удалечінь» повністю зруйнувала 

попередню форму роману виховання, і трансформувала його у власному 
модерністському баченні. 

Перспективу подальшої роботи вбачаємо у вивченні специфіки 
модерністської прози В. Вулф на прикладі інших романів. 
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Стаття присвячена розробці навчальних матеріалів для формування навичок 

конструктивного вирішення конфліктів в шкільному середовищі. У дослідницькому фокусі – 
види конфліктів, їх характеристика, розробка матеріалів, спрямованих на  формування навичок 
конструктивного вирішення конфліктів та знання про коректну поведінку у випадках 
конфліктних ситуаціях.  

Ключові слова: конфлікт, конструктивне вирішення конфлікту, конфліктна ситуація. 
Статья посвящена разработке обучающих материалов для формирования навыков 

конструктивного решения конфликтов в школьной среде. В фокусе работы – виды 
конфликтов, их характеристика, разработка материалов, направленных на формирование 
навыков конструктивного решения конфликтов и знание о корректном поведении в случаях 
конфликтных ситуаций. 

Ключевые слова: конфликт, конструктивное решение конфликта, конфликтная 
ситуация. 
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The present article focuses on the development of educational material aimed at teaching the 
constructive behaviour in a conflict situation at school. In the research the emphasis is on the types of 
conflicts, their specifications, the formation of skills connected with the constructive behaviour in a 
conflict situation and knowledge about professional behavior in cause of conflict situation. 

Key words: conflict, constructive decision of the conflict, conflict situation. 
Розвиток будь-якого суспільства являє собою складний процес, що протікає 

через зародження, розвиток і розв'язання різноманітних конфліктів, у тому числі 
і конфліктів, які є невід’ємною частиною освітнього середовища. 

Актуальність нашої роботи полягає в тому, що не існує достатньо 
розроблених матеріалів для викладачів  середніх шкіл, які б були спрямовані на 
формування у учнів навичок конструктивного вирішення конфліктів. 

Мета роботи полягає у вивченні поняття конфлікту, причин його появлення, 
а також у визначенні шляхів навчання конструктивного вирішення конфліктів. 
Зазначена мета передбачає розв’язання наступних завдань: розкрити суть 
поняття конфлікт; охарактеризувати причину, функції та динаміку конфліктів; 
виділити основні способи подолання конфлікту; визначити шляхи формування 
навичок конструктивного вирішення конфлікту. 

Об'єктом дослідження є конфлікт в освітньому середовищі, його 
походження та способи вирішення конфліктів.  

Предметом даної роботи є розробка матеріалів, спрямованих на формування 
навичок конструктивного вирішення конфліктних ситуацій в освітній середі. 

Новизна дослідження полягає у розробці різних вправ, які можуть бути 
використані вчителями середньої школи для конструктивного вирішення 
конфліктів. 

Конфлікти як одна зі сторін взаємодії й взаємин людей завжди притягували 
до себе увагу. Пальму першості в описанні соціального конфлікту більшість 
дослідників віддають Аристотелю, Платону, Т. Гоббсу, Ж.-Ж. Руссо, Г. Зіммеля 
та ін. Г. Зіммель вважав конфлікт універсальним явищем, стверджуючи, що 
безконфліктне суспільство не має механізму саморозвитку [6: 8].  

Будь-який конфлікт є прагненням здобути перемогу, створити ідею, 
здійснити вчинок. Тому управлінці твердять, що конфлікт — це й свого роду 
можливий показник неправильної управлінської діяльності [3, 2, 4].  

На першому етапі дослідження було розглянуто питання, що стосуються 
поняття конфлікту та підходи до його вивчення. 

Конфлікт — це стосунки між суб’єктами соціальної взаємодії, які 
характеризуються протиборством за наявності протилежних мотивів (потреб, 
інтересів, цілей, ідеалів, переконань) чи суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.) 
[1: 24]. Слово “конфлікт” походить від латинського conflictus – зіткнення та 
практично в незмінному вигляді існує в інших мовах (conflict – англ., konflikt – 
нім., conflit – франц.) [1: 15]. 

Діагностика конфлікту припускає ретельний аналіз суперечностей у групі 
(класі). Діагностика конфлікту містить у собі також визначення й розходження 
причин, джерел, приводів для конфліктних дій. Крім того, повинно бути 
виявлено не тільки об’єктивні, але й суб’єктивні причини конфліктної взаємодії, 
реальних його суб’єктів та ініціаторів. 
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Для проведення діагностики конфлікту необхідні такі критерії визначення: 
• з’ясування джерел конфлікту, суб’єктивних чи об’єктивних переживань 

сторін, способів боротьби, суперечності думок, подій, потреб та інтересів; 
• вивчення «біографії» конфлікту, тобто його історії, тла, на якому він 

прогресував, наростання конфлікту, кризи і поворотні крапки в його розвитку; 
• визначення учасників конфліктної взаємодії: осіб, груп, підрозділів; 
• з’ясування позицій і стосунків між сторонами, їхньої взаємозалежності, 

ролей, очікувань; 
• визначення вихідного ставлення до конфлікту — чи хочуть і чи можуть 

сторони самі вирішити конфлікт, які їхні надії, очікування, настанови, умови, чи 
конфлікт спровоковано спеціально в інтересах однієї зі сторін, яка постійно 
підтримує рівень напруженості. 

Після проведення даного етапу дослідження було зроблено висновок про те, 
що конфлікт позначає зіткнення сторін, думок та сил. Конфлікт виникає за умови 
усвідомлення протилежності інтересів і активної протидії окремих індивідів (чи 
груп). Принципове значення у виникненні конфлікту має те, чи буде актуальна 
ситуація сприйматися як конфліктна й чи відбудеться після визначення ситуації, 
як конфліктної, перехід до конфліктної взаємодії. Вирішальним фактором в 
оцінці ситуації як конфліктної є сприйнята суперечливість - несумісність цілей, 
дій, мотивів. 

На другому етапі дослідження було проведено аналіз тренінгів, спрямованих 
на конструктивне вирішення конфліктів. З метою формування та поліпшення 
соціально-психологічного клімату в групі (класі) бажано проводити тренінги, з 
допомогою яких психологи навчали б членів групи і вчителів високій культурі 
взаємодії та спілкування. Найбільш ефективними є такі форми тренінгів, як 
тренінг поведінковий, тренінг чутливості, тренінг рольовий, відеотренінг та ін. 
Ціль тренінгу – удосконалення співробітництва між членами групи, колективу, 
розв’язання їх міжособових проблем, поліпшення взаємодії. Отриманні на 
заняттях знання дозволяють зменшити дію неявних причин на відношення, 
збільшить задоволеність взаємовідносинами с людьми, які його оточують. 

Таким чином ми зробили висновки, що корисним є створення активних 
тренінг - груп, з постійним набором бажаючих, де відбувалося б навчання людей 
навичок конструктивного міжособистісного спілкування, розвиток таких 
комунікативних умінь, як опис поводження іншого, комунікація почуттів 
(здатність до адекватної передачі повідомлень про свої внутрішні стани), активне 
слухання, конфронтація, що дозволяє людям глибше досліджувати своє 
поводження й ефективно змінювати його. 

На наступному етапі дослідження були створено вправи, що спрямовані на 
розробку навчальних матеріалів для формування навичок конструктивного 
вирішення конфліктів. 

Зазначимо, що для формування навичок конструктивного вирішення 
конфліктів було обрано два підходи: перший – це надання учням тексту, який 
змальовував теоретичну частину, а другий – надання вправ, для практичного 
закріплення теоретичного матеріалу. Так, тексти щодо Природи конфлікту 
надають загальну теоретичну інформацію про конфлікти, а також зазначають, що 
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конфлікт слід оцінувати та розглядати за такими ознаками: походження, 
джерело, тип, наміри, положення сторін, завдяки чому ми можемо краще 
зрозуміти конфлікт, який з’явився. Для закріплення теоретичного матеріалу 
надаються такі вправи, як «Конфлікт метафор» в якій учням пропонується 
вигадати метафори до слову «конфлікт», потім учні об’єднуються у групи та 
обговорюють метафори кожного з члена групи. Згідно з обраними метафорами 
учням пропонується обсудити шляхи вирішення конфлікту. Після обговорення в 
групах, один представник кожної групи ділиться метафорою та поясненням 
конфлікту, які вони придумали у групі. Вправа  «Методи аналізування 
конфлікту» допомагає учням краще зрозуміти шляхи вирішення конфлікту. В 
даній вправі учням надається певний конфлікт та інформація про нього ( 
походження, інформацію про те, хто є сторонами конфлікту). Учні повинні 
скласти список можливих джерел конфлікту, після обговорення джерел 
конфлікту, учням надається інформація про типи конфлікти та положення, які 
приймають сторони, що конфліктують. Завершаючи вправу, учням потрібно 
запропонувати своє вирішення даного конфлікту. 

Краще розібратися в конфліктах допоможе знання про те, яку реакцію має 
людина у конфліктних ситуаціях. Завдяки наданим теоретичним даним, було 
виявлено п’ять способів реагування на конфлікт: уникання (може бути 
доцільним, коли проблема є банальною, а інші проблеми невідкладні), 
конкуренція (може допомогти у випадку надзвичайної ситуації), компроміс (може 
бути доцільним, коли цілі лише в міру важливі), співпраця (важлива, коли 
інтереси обох сторін є дуже важливими, щоб поступитися), перемир’я (може 
бути дуже доречним, коли одна людина не права). Слід зауважити, що люди 
використовують різні способи реакцій на конфлікт в різних ситуаціях. Для 
з’ясування певної реакції на конфлікт було обрано опитувальний тест, в якому 
треба розглянути ситуації коли свої бажання відрізняються від бажань інших 
людей, завдання полягає у осмисленні кожної з даних ситуацій та обрання 
твердження “a” чи “b”, яке є більш характерним поведінки людини.  

Шляхи формування конструктивного вирішення конфліктних ситуацій 
надані у формі вправ, таких як «Я маю почуття», «Коло почуттів», 
«Позначення людської гри», які налаштовуються не тільки конструктивне 
вирішення конфлікту, а також дозволять учням краще пізнати один одного, 
зрозуміти важливість спілкування та добрих взаємовідносин. 

Вправа «Я маю почуття», по-перше, допомагає учням ознайомитися один з 
одним, якщо вони вперше прийшли до цього класу чи групи. Кожен учень, 
називаючи своє ім’я повинен також розповісти, що він чи вона відчуває у даний 
момент. Після того, як кожен учень назве своє ім’я та почуття, розбийте їх на 
пари та запропонуйте надати трохи більше інформації про себе своєму 
партнерові, потім кожен учасник групи повинен розповісти про свого партнера. 
Коли кожен учень розповість про свого напарника, об’єднайте клас в одну групу 
та запропонуйте їм закінчити наступне висловлювання: « Я (ім’я) та я відчуваю 
_______». Ці почуття будуть значно відрізнятися від першим, вони будуть більш 
позитивними. Це одна з вправ, яка допоможе вивчити позитивні сторони один 
одного у класі. 
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Вправа «Коло почуттів» допоможе учням виявити свої емоції та їх зміну. 
Надайте учням картку з колом почуттів та запропонуйте їм написати там своє 
прізвище, емоції та речення яке їх пояснює та поставити цифру 1. Після цього 
надайте учням гуманістичні вправи. Потім, запропонуйте студентам узяти «Коло 
почуттів» номер 2, та записати у кожній частині кола чотири емоції, які вони 
відчувають зараз, також записуючи речення, яке пояснює їх почуття. Якщо, учні 
виконували попередню вправу в групах, то вони можуть залишитися в групах. У 
іншому випадку розбийте їх на групи по п’ять або шість. Запропонуйте учням 
порівняти їх почуття у «Коло почуттів» номер 1 та «Коло почуттів» номер 2, та 
записати збіжності та розбіжності між ними. Запитайте студентів поділитися 
своїми почуттями, записані на обох «Коло почуттів» з членами їх групи та 
відмітити чи існують схожості в групі. Після того, як це завдання буде зроблено, 
запитайте представника кожної групи, які спільні риси було знайдено у кожній 
групі. 

Вправа «Позначення людської гри». Ця вправа дозволить учням розвивати 
велику чутливість в рідко обговорюваній області, з якою ми стикаємось,  коли ми 
взаємодіємо кожен день наших життів. В групах учні повинні виразити свої 
відчуття щодо їх імені та прізвиськ, які їм надавали протягом життя. 
Запропонуйте декільком учням з кожної групи виступити перед класом. На 
наступному етапі цієї вправи надайте завданням учням уявити, що вони можуть 
обрати собі ім’я, яке б вони хотіли мати, але вони не можуть залишити їх власне 
ім’я. Запитайте їх, які б ім’я вони собі вигадали та чому. Для того, щоб розпочати 
вправу розкажіть класу яке б ім’я обрали ви. Нехай декілька учнів поділяться 
перед усім класом, в той час, коли маленькі групи завершать обмін інформацією. 
Підведіть підсумки, запитуючи, що вони вивчили про себе та іншими, 
спираючись на їх ім’я та прізвиська.   

Дані вправи надають необхідних знань про конфлікт, та пояснюють можливі 
шляхи конструктивного вирішення конфліктних ситуацій. Маючи усвідомлення 
про конфлікт, у майбутньому учням легше бути знаходити рішення з 
конфліктних ситуацій, які будуть траплятися у житті. Перспективним, на наш 
погляд, є подальша розробка навчальних матеріалів та проведення 
експериментальних досліджень, щодо їх ефективності.  
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У статті розглядається концепт «жінка» у тексті британської казки. Казки, як і 

література в цілому, спричиняють значний вплив на індивіда в період соціалізації його/її у 
суспільстві та формування його/її картини світу. Жінка показана залежною від чоловіків, а 
чоловіки такими, що багато в чому перевершують жінок. До чоловіків і жінок потрібно 
ставитися в першу чергу як до людей, а не як до представників різних статей. Потрібно 
враховувати їх людські якості, а не відмінності між статями. 

Ключові слова: концепт, жінка, казка. 
В статье рассматривается концепт «женщина» в тексте британской сказки. Сказки, как 

и литература в целом, порождают значительное влияние на индивида в период социализации 
его/ее в обществе и формирования его/ее картины мира. Женщина показана зависимой от 
мужчин, а мужчины такими, что во многом превосходят женщин. К мужчинам и женщинам 
нужно относиться в первую очередь как к людям, а не как к представителям разных полов. 
Нужно учитывать их человеческие качества, а не отличия, между полами. 

Ключевые слова: концепт, женщина, сказка. 
In the article the concept «woman» is examined in the text of the British fairy-tale. Fairy-tales, 

as well as literature in whole make a considerable influence on an individual in the period of 
socialization of his/her in the society and forming of his/her picture of the world. A woman is shown 
dependency upon men, and men are shown in such way, that in a great deal excel women. To the men 
and women it is needed to treat as to the people, in the first place, but not as to the representatives of 
the different sexes. It is needed to take into account their human qualities, but not differences between 
sexes. 

Key words: concept, woman, fairy-tale. 
Дана робота присвячена концепту «жінка» у тексті британської казки. 
Тема лінгвістичних проявів гендеру почала виступати на перший план 

тільки на початку минулого сторіччя. Це зумовлено інтересом лінгвістичних 
студій до проблеми мови у взаємозв'язку суспільства з людиною, яка є його 
частиною. Наприкінці 60-х - початку 70-х років минулого сторіччя гендерні 
дослідження в мові одержали найбільший імпульс, завдяки так званому «новому 
жіночому руху» в США і Німеччині. У результаті цього руху в мовознавстві 
виник своєрідний напрямок, який називається феміністською лінгвістикою чи 
феміністською критикою мови. Один з основних аспектів у феміністській 
лінгвістики - дослідження мови з метою виявлення асиметрій, спрямованих 
проти жінок. Такі асиметрії визначаються як мовний сексизм. Мова йде про 
патріархальні стереотипи, зафіксовані у мові, які нав'язують носіям цієї мови 
певну картину світу, у якій жінкам відводиться роль другого плану і 
приписуються здебільшого негативні якості. А це є однією з центральних 
проблем у лінгвістиці. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що тема репрезентації жінки в 
казках дійсно актуальна, у зв'язку з тим, що казки, як і література в цілому, 
спричиняють значний вплив на індивіда в період соціалізації його/її у суспільстві 
та формування його/її картини світу. Жінка показана залежною від чоловіків, а 
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чоловіки такими, що багато в чому перевершують жінок. Це відбувається через 
те, що не береться до уваги той факт, що за останні роки життєва мета й позиції 
жінок значно змінилися. До того ж, жінки з різним культурним і соціальним 
походженням довели, що вони можуть виконувати певні обов'язки і робити 
кар'єру, що традиційно приписувалося чоловікам. Але ця зміна повною мірою не 
знайшла відображення в казках. 

Об’єктом дослідження обрано британські казки. 
Предметом дослідження є концепт «жінка» у тексті британської казки. 
Метою роботи є вивчення гендерних стереотипів в британських казках. 
Відповідно до поставленої мети методи дослідження які застосовувалися 

для добору й обробки матеріалу, були кількісний, контекстуальний, 
порівняльний та соціолінгвістичний. 

Теоретична основа дослідження визначається його внеском у 
соціолінгвістику. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що даний мовний 
матеріал може бути використаний на уроках англійської мови в школах і вузах, а 
також може допомогти при подальшому вивченні даної проблеми. 

Матеріалом дослідження послужили оригінальні тексти казок британських 
письменників, у яких одним із персонажів, чи то головним, чи другорядним, є 
жінка. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета дослідження 
– концептом «жінка» у тексті британської казки. У процесі вивчення питань, 
пов'язаних з гендером, лінгвістами були проведені численні дослідження, у яких 
розглядалися такі питання, як розходження в мові обох статей, розходження у 
вживанні тих чи інших визначень для жінок і чоловіків, розходження в назвах 
професій, у вживанні прикметників, іменників і т. ін.. Казки ж ще не були 
детально аналізовані з гендерної точки зору. 

Як відомо, кожна людина формується під впливом великого числа 
факторів, таких як етнічна, класова та расова належність, релігія, вік, професія, 
географічний район і т. ін. Перераховані вище й інші фактори впливають на 
особистість і схильність кожного індивіда. А оскільки мова служить засобом 
спілкування, то в ній безпосередньо відбиваються навіть найменші розходження. 

У процесі вивчення питань, пов'язаних з гендером, лінгвістами були 
проведені численні дослідження, у яких розглядалися такі питання, як 
розходження в мові обох статей, розходження у вживанні тих чи інших 
визначень для жінок і чоловіків, розходження в назвах професій, у вживанні 
прикметників, іменників і т. ін. 

Наша робота фокусується на розгляді лінгвістичних засобів, за допомогою 
яких жінки змальовуються в казках. 

В результаті аналізу різних видів британських казок, можна відзначити, що 
обидва стереотипи, і чоловічий і жіночий, виражені досить яскраво. Але варто 
зазначити, що кількість казок, у яких головним героєм є жінка, істотно менша, 
ніж казок із головним героєм чоловіком. Отже, чоловіча стать героя відображає 
традиційний патріархальний розподіл соціальних ролей у Європейській культурі. 

Проведено аналіз на так названій дев’ятиперсонажній підсистемі казок, у 
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якій діють дев’ять персонажів, а саме: 
1) герой – це переважно дитина або молода людина чоловічої статі (рідко 

жінка), яка має такі характеристики як краса, розум, хитрість, спритність, 
доброта; 

2) антигерой чи герой-антагоніст – це переважно стара людина, чоловік - 
чарівник чи жінка – відьма (мачуха, нова королева); 

3) дарувальник – переважно чоловік чи жінка-фея літнього віку; 
4) помилковий герой – чоловік, пов'язаний родинними узами з героєм, 

може бути зовні привабливим, прагне зайняти місце героя; 
5) принцеса (інколи принц) – це людина, з ланцюгом атрибутів: 

зовнішньою привабливістю, добротою, шляхетністю, чуйністю, ніжністю, 
стійкістю й умінням переборювати негоди. Принцеса служить нагородою герою, 
коли виходить за нього заміж; 

6) помилкова принцеса – є різновидом помилкового героя, прагне зайняти 
місце принцеси; 

7) персонаж - ельф – зовні привабливий, витончений, чарівний, маленького 
зросту, одночасно злобний і добрий, лукавий і пустотливий; 

8) батьки героя – другорядні персонажі, найбільш можливо чоловік; якщо 
жінка, то найчастіше вдова; часто - це королівська подружня пара. Батьки 
можуть бути бідними, старими і згадуються тільки у зв'язку зі своєю 
смертю; 

9) персонаж-друг – часто він є родичем героя. 
Отже, розглядаючи статеву належність героїв можна побачити, що:  
1) герой - статева належність: 100% номінацій героїв: 

85% – чоловіки 
10% – жінки 
5% – істоти невизначеної статі; 

2) антигерой чи герой-антагоніст – статева належність: 100% всіх 
антагоністів: 

75% – чоловіки  
24% – жінки  
1% – істоти невизначеної статі; 

3) дарувальник – статева належність: 100% номінацій дарувальників: 
65% – чоловіки  
30% – жінки  
5% – істоти невизначеної статі; 

4) помилковий герой – статева належність: 100% – чоловіки; 
5) принцеса (інколи принц) – статева належність: 100% номінацій принцес: 

85% – жінки  
15% – чоловіки; 

6) помилкова принцеса – статева належність: 100% – жінки; 
7) персонаж - ельф – статева належність: 100% номінацій – чоловіки; 
8) батьки героя – статева належність: 100% номінацій: 

55% – жінки  
45% – чоловіки; 
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9) персонаж-друг – статева належність: 100% номінацій друзів: 
90% – чоловіки  
10% – жінки. 

Процентне співвідношення належності до тієї чи іншої статі показало, що 
практично усі домінуючі персонажі – це чоловіки, жінкам відводиться 
другорядне місце. 

Якщо говорити про позитивні й негативні риси, якими наділена жінка в 
казках, то слід зазначити, що позитивні характеристики надаються найчастіше 
при описі зовнішності, голосу і щиросердечної доброти жінки. Але й негативні 
так само стосуються зовнішності і певних внутрішніх якостей.  

Так, наприклад, у казці «День народження Інфанти» [5, c. 108-132] ми 
бачимо наступний опис Інфанти: a real Princess; great blue eyes; her sweetest 
smile; most graceful of all; most tastefully attired; pretty. 

Не менш яскравим прикладом є казка «Звір у мені» [3, c. 453-459]. Тут 
головна героїня принцеса представлена так: hеr eyes were like the corn flower; her 
hair was sweeter than the hyacinth; her throat made the swan look; her voice was like 
water bubbling from a silver jar; she was the prettiest girl. 

Дбайливість і доброта добре показані в казці «Ягня маляти Мері» [4, c. 17-
18]; Мері описана так: careful; practical; kind; wanted to help; felt sorry; saved; fed. 

А в казці «Соловей і троянда» [7, c. 39-46] ми бачимо наступні негативні 
характеристики дочки професора: selfish; ungrateful; doesn’t have feelings; is 
without any sincerity; wouldn’t sacrifice herself for others. 

У Джерома К Джерома в казці «У ранні дні фотографії» [1, c. 24-25] 
дівчина описана так: awful-looking thing; ugly; old; poor girl; idiot.. 

У того ж Джерома К Джерома, але вже в казці «У магазині» [2, c. 26-29] 
дівчина описана тільки за допомогою нейтральних дієслів: think; mean; want; 
start; decide; made up her mind; talk; rememder; suppose; recollect; select. 

Оскар Уайльд також часто описує жінку нейтральними характеристиками. 
Так, наприклад, у його казці «Рибалка та його душа» [6, c. 133-177] про відьму 
сказано тільки, що вона дуже підступна – very cunning, але крім цього 
прикметники взагалі відсутні, а всі дієслова, які відносяться до цієї відьми, 
мають нейтральне забарвлення: know; laugh; stand; grow pale; ask; shake her 
head; listen; answer; move out; watch; enter; take. 

Таким чином можна зазначити, що жінка описується при допомозі різних 
видів характеристик: і позитивних, і негативних, і нейтральних. Але нейтральні 
характеристики вживаються найчастіше, що свідчить про не значимість жінки. 

Слід зазначити, що кількість казок, у яких присутній чоловік, приблизно в 
шість разів більша, ніж таких, у яких присутня жінка. А для того, щоб знайти 
казку, у якій жінка була б головною героїнею, треба брати до уваги тільки кожну 
десяту казку, бо у дев'яти з десяти казок головним героєм є чоловік. 

Проаналізувавши 150 британських казок, можна показати наступну 
активності жінки в казках: 

- у родині жінка представлена із 100% в 90%; 
- на роботі із 100% всього в 5%; 
- у соціальному житті представлена із 100% теж всього в 5%. 
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Судячи з казок, жінка не має іншої роботи крім як робота по дому. 
Цікаво простежити наскільки жінка залежить від чоловіка в казках. Коли 

жінка виходить заміж, вона повинна взяти прізвище чоловіка. І звернення до 
жінки визначається її шлюбним статусом, а звернення до чоловіка не марковане 
за шлюбним статусом, у чому, зокрема, і полягає залежність жінки від чоловіка 
чи батька по соціальному положенню. 

В казках із 100% жінка представлена заміжньою – 20%; 
незаміжньою – 15; 
залежною від чоловіка – 35%; 
залежність від батька – 50%. 
Дійсно, у казках дуже часто жінки залежать від чоловіків, але, в 

основному, це залежність дочки від батька. 
Отже, завдяки проведеному дослідженню, ми бачимо, що жінці дійсно 

відводиться другорядна роль, їй приписують не такі можливості, інтереси й 
прагнення, як чоловікові. На наш погляд, до чоловіків і жінок потрібно ставитися 
в першу чергу як до людей, а не як до представників різних статей. Потрібно 
враховувати їх людські якості, а не відмінності між статями. 
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Стаття присвячена моніторинговому розгляду способів метафоричної репрезентації 
концепту БІЛЬ, актуалізованого у дискурсі пацієнтів зі соматичними захворюваннями (на 
матеріалі англомовних медичних щоденників). Досліджено специфіку емотіологічної 
об’єктивації цільового концепту з урахуванням когнітивного підґрунтя цього процесу. 
Встановлено кореляції між концептуально-метафоричною вербалізацією концепту БІЛЬ та 
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станом хворого. 
Ключові слова: дискурс пацієнтів, емотіологічна об’єктивація концепту, концепт 

БІЛЬ, метафора. 
Статья посвящена мониторинговому рассмотрению способов метафорической 

репрезентации концепта БОЛЬ, актуализованного в дискурсе пациентов с соматическими 
заболеваниями (на материале медицинских дневников на английском языке). Исследована 
специфика эмотиологической объективации целевого концепта с учетом когнитивной основы 
этого процесса. Выявлены корреляции между концептуально-метафорической вербализацией 
концепта БОЛЬ и состоянием больного.  

Ключевые слова: дискурс пациентов, концепт БОЛЬ, метафора, эмотиологическая 
объективация концепта.  

The focus of the article is on monitoring-studying the ways the concept PAIN, actualized in 
the discourse of patients with somatic diseases, is metaphorically represented (on the basis of medical 
records in English). The peculiarities of the emotiological objectivization of the target concept are 
researched, the cognitive grounding of the process taken into consideration. There have been revealed 
correlations between the conceptual-metaphorical verbalization of the concept PAIN and the state of 
patients.  

Key words: patients’ discourse, concept PAIN, metaphor, emotiological objectivization of 
concept. 

Специфіка вербалізації концепту БІЛЬ полягає в його складності, адже 
«тільки я можу знати, що в дійсності у мене болить; інший може лише про це 
здогадуватися» [2, с. 171]. На жаль, навіть найновітніші технології та підходи у 
медицині можуть лише частково вирішити питання купіювання болі, бо досвід 
переживання та відчуття цього складного психофізіологічного феномену, а 
також характеристики його мовної репрезентації є дуже індивідуальними 
особливо у групі хворих, які протягом років страждають від цього хронічного 
стану [5]. Тому останнім часом поглиблені дослідження механізмів виникнення 
болі та способів її подолання вже давно вийшли за межі медично-
фармацевтичного дискурсу та почали переміщуватися на сторінки лінгвістичних 
робіт, що створює передумови до лінгвокогнітивного вивчення механізмів 
репрезентації цього концепту [3].  

У цьому зв’язку очевидною є актуальність нашої роботи, зумовлена 
зверненням до когнітивного напряму мовознавства, зокрема до аналізу втілення 
структурованої репрезентації світу болі в мисленні людини, впорядкованої в 
інтегральну мисленнєво-мовленнєву систему (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова), 
субстратом якої є концепт (О.С. Кубрякова). Крім того, актуальність даної 
розвідки визначається її спрямованістю на дослідження способів емотіологічної 
об’єктивації концепту БІЛЬ у групі хворих на соматичні захворювання, а саме на 
цироз печінки та активну форму ревматоїдного артриту, де больовий компонент 
є ключовим та домінантним, тому дозволяє максимально повно виявити 
специфіку його мовної онтології.  

Метою дослідження є лінгвокогнітивне вивчення специфіки 
інтерпретативної метафорики концепту БІЛЬ, актуалізованого у дискурсі 
пацієнтів із зазначеним захворюванням, що приймали участь у проведенні 
клінічних досліджень нових лікарських засобів.  

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються наступні 
завдання: визначити теоретико-методологічну базу дослідження способів 
вербалізації концепту БІЛЬ як ментальної та дискурсивної оперативної 
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інформаційної одиниці емотіології болі; виявити, змоделювати та проаналізувати 
систему способів емотіологізації досліджуваного концепту у дискурсі пацієнтів 
із соматичними захворюваннями на матеріалі англомовної документації 
клінічних випробувань; установити закономірність між станом хворого, рівнем / 
характером болю та індивідуальною мовною репрезентацією концепту БІЛЬ.  

Об’єктом роботи є концепт БІЛЬ, вербалізований у дискурсі пацієнтів зі 
соматичними захворюваннями.   

Предмет аналізу складає метафорика мовної об’єктивації концепту БІЛЬ у 
дискурсі зазначеної групи пацієнтів.   

Відповідно до мети й завдань нашого дослідження його методологією 
обрано теорія мовної свідомості, когнітивізм, теорія концептуальної метафори та 
системний підхід, а конкретні методи включають когнітивне мапування (для 
визначення як прямих, так і метафоричних засобів концептуалізації – метафори 
та метонімії), аналіз прототипових ефектів (для виявлення структури категорії, 
основою якої є концепт БІЛЬ), кількісний аналіз, метод інтроспекції.  

Матеріалом слугують 230 метафор болю, обраних методом суцільної 
вибірки з відповідей хворих (n=150) під час їхнього перебування у відповідних 
міжнародних клінічних дослідженнях.  

Новизна нашого дослідження зумовлена як авторським інтерпретативно-
моніторинговим аналізом метафор, що репрезентують емотіологізований 
концепт БІЛЬ, у дискурсі конкретних груп пацієнтів з соматичними 
захворюваннями із переважанням больового компоненту, так і встановленням 
кореляцій між станом хворого, рівнем/характером його болю та індивідуальною 
мовною об’єктивацією концепту БІЛЬ. 

Треба зазначити, що дизайн міжнародних клінічних випробувань нових 
лікарських засобів у пацієнтів з цирозом печінки та активною формою 
ревматоїдного артриту було регламентовано департаментом США: The Food and 
Drug Administration (FDA), а протоколи досліджень розглянуто та схвалено 
Міністерством охорони здоров’я України та Центральною комісією з питань 
етики Міністерства охорони здоров’я України. Вищезазначені клінічні 
випробування нових лікарських засобів проводилися відповідно до протоколів 
дослідження Гельсінською Декларацією Всесвітньої Медичної Асоціації та  
Належної клінічної практики (GCP).  

Основною рисою метафоричної моделі мислення є здатність людини 
схоплювати та самому створювати зв’язки між різними класами об’єктів для їх 
подальшого концептуального «обладнання» [4]. Німецький філософ Є. Касирер 
вказував на моделюючу функцію метафори, яка, приймаючи участь у 
формуванні уявлення про об’єкт, визначає, таким чином, спосіб та стиль 
мислення про нього. Подальше цей напрям було досліджено Дж. Лакофом та М. 
Джонсоном, які показали, що метафори структурують наше емоційне 
сприйняття, мислення та дії [6]. Звернемо увагу на те, що, враховуючи дискурс 
пацієнтів зі соматичними захворюваннями з хронічними проявами больового 
синдрому, дослідження метафоризації концепту БІЛЬ базувалося не на аналізі 
елементарної метафоричної семантизації (прирівнювання її значення до 
значення якогось неметафоризованого об’єкта), а з використанням більш 
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глибокого трактування метафори як цілісного емотіологізованого сприйняття, з 
метою найточнішої реконструкції змісту концепту БІЛЬ. 

Головною рисою класифікаційної інтерпретації дискурсивно-
актуалізованої концептуальної метафори було обрано стадії емоційного 
сприйняття, а не локалізації болі [1]. На нашу думку, це більш інформативно 
відображає когнітивну природу досліджуваного концепту як емоційного. Адже 
доведено, що хворий проходить декілька етапів перцепції реальності 
соматичного захворювання. Початковою стадією є стадія «It can’t be! It’s not a 
rheumatoid arthritis!», «It can’t be! It’s not a cirrhosis!», що супроводжується 
породженням структурних та онтологічних метафор, коли діагноз і асоційована з 
ним біль − це flash (блискавка), knife in my back (ніж у спину), cut nerves 
(надрізані нерви), gift which nobody needs (дарунок, що нікому не потрібен), 
electric current (електричний струм), focus (фокус), dynamite sensation in my head 
(відчуття вибуху у моїй голові), something which isn’t real (щось нереальне), 
disquiet (занепокоєння), perturbation (хвилювання), ferocity (дикість), humiliation 
(приниження), looseness (невизначеність, неточність). 

У наступній стадії заперечення, коли хворий задає питання «Why me?» і 
переконує себе, що це його не стосується, спостерігаються зовсім інші 
структурні та онтологічні метафори концепту БІЛЬ, де біль концептуалізується 
як someone life’s dreaded companion; body within the body; something virtual; 
another thing which wins during the night; a part which is bigger than me; another 
version of me; organic body; something indecipherable; meaningless sense; 
subjunctive view; antagonist; phantom, constant opponent.  

Окрему групу складають метафори досліджуваного концепту на стадії 
сприйняття хвороби «I agree», коли хворий намагається з філософської точки 
зору поглянути на свій стан з однією метою: погоджуюсь, але не хочу щоб стало 
гірше. Вербалізація концепту БІЛЬ відбувається на підґрунті орієнтаційних 
метафор, а саме free fall; stuck in a dark isolated cocoon; coming from nowhere; it is 
like being caged; falling glass; bath filling up and filling up and then it overflows; 
world within a world in a prison; health and life are down; I’m really low these days; 
my spirit sіnks. Характерними для цієї ж стадії також стають яскраві структурні та 
онтологічні метафори сприйняття болі: tangible, real, ants crawling all over and 
underneath my skin, zone of pure chronic pain, pipe that goes round my spine, I’m in a 
straight jacket, cement suit is me, rotten apple.  

Негативно почувають себе хворі на стадії так званої депресії, коли біль 
концептуалізується як suicide, loss, vacuum, lost of faith, burden, woe, punishment, 
torture, damnation, mesh, trap, agony, humiliation, atonement, frustration. Один 
важко хворий на цирроз на запитання щодо його больового стану навіть 
емотіологізував його, як I’m buried. 

Дизайн подібних досліджень спеціально розроблено з урахуванням різних 
емоційних станів пацієнтів, тому зазвичай одні і ті ж самі запитання задаються 
послідовно та через рівні інтервали часу, надаючи можливість хворим 
об'єктивувати свої відповіді, а дослідникам – виявити кореляцію між фізичним 
та емоційно-когнітивними станами пацієнтів. Тому в процесі проводження 
клінічного випробування та отримання хворим належної медичної допомоги, 
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приділення уваги до його стану, спостерігалась позитивна тенденція у 
концептуалізації та вербалізації концепту БІЛЬ. Про це свідчать метафори, які 
символізують надію на полегшення стану або навіть на одужання: escalation, 
dynamic thing, organized confusion, barrier, fight, struggle, interaction with illness.  

Таким чином, емоційний метафоричний категоріальний концепт БІЛЬ, 
виступає невід’ємною частиною образного мислення пацієнта, що доведено 
результатами нашої лінгвокогнітивної розвідки у конкретній групі хворих із 
соматичними захворюваннями.  

Перспективу нашої роботи пов’язуємо з подальшим системним вивченням 
специфіки метафоризації категоріального концепту БІЛЬ на матеріалі 
щоденників пацієнтів, хворих на інші соматичні захворювання, а також із 
застосуванням розробленої методики аналізу у лінгвокультурному та 
психолінгвістичному дослідженні дискурсивної об’єктивації зазначеного 
концепту з поширенням отриманого наукового знання у семіотику та прикладну 
лінгвістику.  
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Стаття присвячена вивченню формування навичок та вмінь писемного мовлення 
студентів середнього рівня навчання. У дослідницькому фокусі – писемна мова у порівнянні із 
іншими видами мовної діяльності, а також вивчення різноманітних методів та підходів 
оволодіння навичками і вміннями писемного мовлення студентів. Наведено найпоширеніші 
методи. 

Ключові слова: вміння, навички, писемне мовлення, середній рівень навчання, 
студенти. 

Статья посвящена изучению формирования навыков и умений письменной речи 
студентов среднего уровня обучения. В фокусе работы – письменная речь в сравнении с 
другими видами речевой деятельности, а также рассмотрении разнообразных методов и 
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подходов овладения навыками и умениями письменной речи студентов. Приведены самые 
распространенные методы. 

Ключевые слова: умения навыки, письменная речь, средний уровень обучения, 
студенты. 

The present article focuses on developing writing skills of students having medium education 
level. In the research the emphasis are on comparison of written language with other kinds of 
language activity and on observing various methods and approaches of overtaking of writing skills. 
The most widespread methods are presented. 

Key words: skills, medium education level, students, writing. 
Одним із способів формування і формулювання думки є письмова мова. 

Зовні виражена, як і усна, письмова мова – вторинна і являє собою фіксацію 
наших думок, асоціацій [1]. 

У свою чергу, Мильруд Р.П. вважає [2], що необхідно приділити проблемі 
навчання писемного мовлення набагато більшу увагу, так як письмові вміння 
учнів нерідко значно відстають від рівня навченості інших видів мовної 
діяльності. 

Ми вважаємо, що для найбільш успішного навчання іноземної мови 
необхідно формувати вміння і навички писемного мовлення. Письмова фіксація 
допомагає учням закріпити навички та вміння усного мовлення, ефективніше 
оволодіти графічною системою мови. Це є ще однією причиною, яка пояснює 
необхідність приділення більшої уваги писемного мовлення при навчанні 
іноземної мови. В цьому полягає актуальність роботи. 

Метою є виявлення закономірностей формування навичок та вмінь 
писемного мовлення студентів середнього навчального рівня впродовж їх 
навчання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: 
1. вивчити і проаналізувати наукову та методичну літературу з теми; 
2. визначити основні способи формування навичок писемного мовлення. 
3. проаналізувати навчальний матеріал на тему формування навичок 

писемного мовлення. 
Об’єктом роботи є навички та вміння писемного мовлення студентів 

середнього навчального рівня. 
Предметом дослідження було визначено формування навичок та вмінь 

писемного мовлення студентів середнього навчального рівня. 
Матеріалом слугує наукова та педагогічна література з теми «Формування 

навичок та вмінь писемного мовлення студентів середнього рівня навчання». 
Наукова новизна полягає у поглибленні знань щодо формування навичок 

та вмінь писемного мовлення студентів середнього рівня навчання. 
Термін «мовлення» позначає і процес мовлення, і результат мовленнєвої 

діяльності, тобто текст – усний, письмовий або навіть мисленнєвий. Мовлення 
поділяється на зовнішнє і внутрішнє. 

Внутрішнє мовлення характеризується тим, що процес оформлення думки 
відбувається без її вираження – усного чи письмового [3]. Основною 
особливістю внутрішнього мовлення є його предикативність. Інша особливість 
такого мовлення – це здатність до згортання, граматична аморфність [4]. 

Зовнішнє мовлення. Розгорнуте зовнішнє мовлення існує у двох формах: 
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усній та письмовій.  
• Усне мовлення. Основною його ознакою є непідготовленість. 

Важливим фактором, що впливає на появу різновидів усного мовлення, є 
характер комунікації: офіційна/неофіційна 

• Письмове мовлення – це мовлення без безпосереднього 
співрозмовника. Вся інформація, що висловлюється у письмовому мовленні, 
повинна спиратися тільки на досить повне використання розгорнутих 
граматичних засобів мови. Основною ознакою такого мовлення є 
підготовленість, яка пов'язана тісно з композицією тексту. 

Мовлення як діяльність розділяють на чотири види: говоріння, аудіювання 
(належать до усного мовлення), письмо, читання (належать до писемного 
мовлення). Говоріння – це озвучення думки, кодовий перехід з коду 
внутрішнього мовлення на звуковий код, фонетичний. Аудіювання – кодовий 
перехід з акустичного коду на код внутрішнього мовлення. Письмо складається з 
трьох аспектів: підготовка, формування висловлювання на внутрішньому рівні; 
кодові переходи; техніка запису – накреслення потрібних графічних знаків за 
правилами та орфографічними нормами. Процес читання – це знову ж таки 
кодовий перехід з графічного коду (надрукованого чи написаного тексту) на 
акустичний і, зазвичай одночасно, на код мислення. 

Розглянемо письмове мовлення окремо, тобто письмове мовлення як один з 
видів мовленнєвої діяльності. Писемне мовлення розглядається як графічна 
фіксація мовлення, точніше – тексту мовлення. Написання – процес такої 
фіксації, письмовий текст – її результат. Писемна мова використовується в 
різноманітних галузях діяльності людини; вона розрахована на спілкування з 
необмеженою кількістю осіб. Використання писемної мови вужче в порівнянні з 
усним мовленням. Існують вимоги до писемного мовлення: точність, 
послідовність і лаконічність, виклад фактів, гранична чіткість у висловлюванні. 
У роботі [2] наведені наступні характеристики письмового мовлення: письмова 
мовна діяльність – цілеспрямоване і творче вчинення думки в письмовому слові; 
письмова мова – спосіб формування і формулювання думки в письмових мовних 
знаннях. 

Назвемо «письмом» оволодіння учнями графічної та орфографічної 
системами іноземної мови для фіксації мовного і мовленнєвого матеріалу. Базою 
писемного мовлення є усна мова, зокрема говоріння, пов'язане з письмом самими 
механізмами породження висловлювання: задум; відбір потрібних засобів мови. 
Щоб оволодіти технікою письма треба бути ознайомленим з алфавітом. 
Знайомство з ним відбувається в процесі ввідного фонетичного курсу. 
Особливості тексту як продукту письма [5]: композиційно-структурною 
завершеністю і логіко-смисловою структурою; єдністю початку, центрального 
комунікативного блоку та заключної частини; співвіднесенням заголовка із 
предметним змістом, комунікативними якостями. 

Метою навчання писемного мовлення є формування у студентів письмовій 
комунікативної компетенції, яка включає в себе володіння письмовими знаками, 
змістом і формою письмового твору іноземної мови. Існують певні методи і 
підходи навчання студентів навичкам та вмінням писемного мовлення. Існують 
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три підходи при навчанні писемного мовлення: директивний та діяльнісний [6]: 
1. Директивний (формально-мовний) підхід. 

В ході оволодіння мовою письмо служить засобом формування навичок і 
контролю досягнення в інших видах мовленнєвої діяльності. Мета навчання 
спрямована на досягнення мовної коректності написаного, змістовна сторона 
письма залишається на другому плані. Під час навчання письма на уроках 
іноземної мови значну увагу приділяється порівнянні мовних феноменів у всіх 
відомих студентові мовах, в першу чергу у рідній мові (голосні приголосні звуки, 
частини мови, члени речення тощо). Використання формально-мовного підходу 
ефективно: на початковому етапі навчання іноземної мови; паралельно з іншими 
підходами для закріплення і вдосконалення навичок. 

2. Лінгвістичний (формально-структурний) підхід. 
Основними ознаками підходу є велика кількість вправ лінгвістичного 

характеру і суворе управління процесом навчання писемного мовлення. Метою 
навчання є продукція текстів на основі використання різних стилів і типів 
мовлення. 

3. Діяльнісний (комунікативний, змістовно-смисловий) підхід. 
Лист розглядається як творчий процес, в ході якого відбувається 

усвідомлення і формулювання думок. Метою такого підходу є продукція тексту 
на основі індивідуальної творчості учня чи навчальної групи. Письмо дозволяє 
зберегти отримані знання, служить гарним помічником для мислення, стимулює 
говоріння, слухання і читання іноземною мовою. 

Таким чином, письмова мова – один із способів формування і 
формулювання думки. Зовні виражена, як і усна, письмова мова вторинна і являє 
собою фіксацію наших думок, асоціацій. Вторинність письма не применшує його 
значення в нашому житті, однак, є одним з факторів, що визначають місце 
письма у навчанні іноземної мови. Письмова форма спілкування в сучасному 
суспільстві виконує важливу комунікативну функцію. Тому в цей час 
відношення до письма і навчання учнів умінь висловлювати свої думки в 
письмовій формі різко змінилося. Письмо як мета навчання присутня в 
програмах для всіх типів навчальних установ, на всіх етапах навчання іноземної 
мови. Вивчення іноземної мови є одним з обов'язкових предметів у ВУЗі, але 
вивчення даного предмета представляє для студентів певні складності. Таким 
чином, ми можемо зробити висновок, що роль письма в навчанні іноземної мови 
дуже велика. Воно дозволяє зберегти отримані знання, служить гарним 
помічником для мислення, стимулює говоріння, слухання і читання іноземною 
мовою. 

Перспективою дослідження є розробка вправ для формування навичок 
писемного мовлення у студентів середнього рівня навчання. 
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В даній статті розглянуто важливу роль занять з усної практики, які сприяють 
формуванню навичок усного мовлення. Висвітлюється процес розробки нових навчальних 
матеріалів для проведення занять з усної практики для студентів заочного відділення 
факультетів іноземних мов.  

Ключові слова: навички усного мовлення, навчальні матеріали, усне мовлення, усна 
практика. 

В данной статье рассмотрена важная роль занятий по устной практике, которые 
способствуют формированию навыков устной речи. Описывается процесс разработки новых 
учебных материалов для проведения занятий по устной практике для студентов заочного 
отделения факультета иностранных языков. 

Ключевые слова: навыки устной речи, устная практика, устная речь, учебные 
материалы. 

In the article we considered an important role of speech practice lessons, which promote 
speech practice skills. The article deals with the process of development of the new study guide for 
speech practice lessons for students of distant education for departments of foreign languages. 

Key words: oral speech, speech practice, speech practice skills, study guide. 
У контексті методики навчання усного іншомовного мовлення, існує ряд 

проблем, які намагаються розв’язати дослідники. Так, теоретичним і практичним 
проблемам організації навчання монологічного мовлення присвятили свої праці 
такі науковці, як А.М. Богуш, Н.П. Басал,  

С.С.  Вдовенко, В.М.  Плахотник, Т.К.  Полонська, В.Г.  Редько, З.Я. 
Футерман та ін. Провідні вчені-методисти, такі як А.А. Алхазішвілі, О.В. Бєляєв, 
Г.П. Запорожченко, І.О. Зімня, T.R. Lewis та інші, одностайні у визнанні того, що 
при навчанні іноземної мови у вищих навчальних закладах велика увага повинна 
бути приділена оволодінню навичками усного мовлення, як одного з основних 
видів застосування мови. Незважаючи на значну кількість теоретико-
методологічних праць на практиці викладачі іноземної мови часто стикаються з 
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проблемою відсутності доцільних і ефективних засобів успішного формування 
усного мовлення студентів, відсутні чіткі й конкретні системи вправ, спрямовані 
на розвиток мовної компетенції студенті. Тому виникає першочергова 
необхідність вирішення цієї проблеми шляхом розробки комплексу вправ для 
аудиторних занять з іноземної мови, спрямованого на формування навичок 
усного мовлення студентів.  

Аналіз теоретико-методологічної літератури та методичних посібників, 
присвячених проблемі формування комунікативної компетенції  на заняттях з 
англійської мови засвідчив, що на даному етапі не має навчальних матеріалів, які 
б дозволяли у стислий термін, встановлений у робочих програмах, ефективно 
формувати згадані вище навички та вміння. Це зумовило актуальність обраної 
теми дослідження. 

Об’єктом дослідження, яке висвітлюється у цій статті, є навички та вміння 
усного мовлення за темою «Виховання дітей».  

Предметом дослідження  є процес формування навичок та вмінь. 
Мета дослідження − розробка навчальних матеріалів, спрямованих на 

розвиток усного мовлення. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання 
ряду завдань: 

- вивчення теоретичних основ навчання студентів усного мовлення 
іноземною мовою; 

- аналіз методичних матеріалів та типів вправ, які застосовуються для 
формування навичок усного мовлення; 

- розробка навчальних матеріалів, спрямованих на розвиток навичок усного 
мовлення студентами; 

- експериментальна перевірка розроблених навчальних матеріалів. 
Навчання іноземної мови передбачає навчання не лише іншомовного 

спілкування, але й формування на межі культур особистості, готової до 
міжкультурного спілкування. Це означає, що заняття з іноземної мови має бути 
спрямоване на усвідомлення студентами спільних та відмінних рис у рідній та 
іншомовних культурах і на підготовку студентів до участі у діалозі культур, який 
передбачає сформованість комунікативної компетенції. Так, мовленнєва 
діяльність студентів, спрямована на переказ художніх текстів, завчених на 
пам’ять  діалогів, не є розмовним усним мовленням. Для розвитку розмовного 
усного мовлення студенти повинні самі намагатися складати діалоги у їхньому 
природному іншомовному спілкуванні на відповідну тематику з використанням 
вже засвоєних ними лексичними й граматичними засобами.  

Дві основні форми розгорнутого усного мовлення − діалогічне та 
монологічне мовлення. Усне діалогічне мовлення може здійснюватися або у 
формі відповідей на питання, або у формі розмови, тоді як усне монологічне 
мовлення може функціонувати лише у вигляді розповіді, переказу, оповідання [3, 
c. 43]. 

Велике місце у практиці спілкування людей має монологічне мовлення, що 
проявляється в різних усних та письмових виступах. Монологічне мовлення є 
більш складною формою мовлення порівняно з діалогічним. Монологічні 
виступи вимагають попереднього продумування та планування. Будучи відносно 
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розгорнутим, монологічне мовлення за своїм змістом та граматичною формою 
багато в чому збігається з писемним. 

Таким чином, усне мовлення – форма мовленнєвої діяльності, яка, поряд із 
писемним мовленням, виконує репрезентативну і прагматичну функції й 
забезпечує формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетентності 
особистості.  

Оскільки кожна з форм мовлення − усна чи писемна − має свої 
особливості, які зумовлюють їх існування в комунікації, у психолінгвістиці усне 
і писемне мовлення розглядаються вченими як окремі види комунікативної 
діяльності, що відрізняються мотивами сприймання, розуміння і породження, 
функціями, сферами використання, умовами, в яких відбуваються комунікативні 
процеси, ситуацією комунікації тощо [4].  

Для того щоб студенти безпосередньо від своїх думок переходили до 
їхнього оформлення, потрібно спонукати їх говорити про те, про що вони 
можуть сказати, маючи на увазі вже засвоєні ними або тільки попередньо 
пояснені, але ще не засвоєні, іншомовні слова й граматичні конструкції. Щодо 
процесу висловлювання, студенти повинні насамперед оволодіти такими 
якостями монологічного мовлення як змістовність та послідовність 
висловлювання.  

Досить важливим для розвитку навичок усного мовлення є створення 
необхідного іншомовного оточення.  

У формуванні вмінь та навичок усного мовлення значну роль відіграє 
також діалогічне мовлення, адже навчання усного мовлення має на меті навчити, 
з одного боку, виражати свої думки іноземною мовою в усній формі й, з іншого 
боку, розуміти мову, сприйняту на слух. У діалогічному мовленні поєднується 
усне вираження думок і сприймання на слух мови співрозмовника. 

Досить ефективним для розвитку навичок усного мовлення є діалоги самих 
студентів, які сприяють автоматизації навичок розмовної мови, закріпленню 
лексичного та граматичного матеріалу, водночас студенти вчаться вести логічну, 
послідовну бесіду іноземною мовою та усвідомлюють, що розуміють мовлення 
не лише викладача а й своїх одногрупників. Під час створення студентами 
діалогів без додаткової підготовки на такі теми, які їм під силу, вони вчаться не 
лише сформулювати свою думку ай подати її якнайшвидше за допомогою 
використання засвоєних лексичних та граматичних засобів.  

Яким би складним не було навчання діалогічного мовлення, його важливо 
проводити вже на перших етапах навчання мови, адже висловлення в діалогічній 
мові характеризуються стислістю, а у зв'язку із цим більшою легкістю в 
порівнянні з довгими зв'язними висловленнями, що зустрічаються в 
монологічному мовленні. 

Ефективне навчання усного мовлення складається із засвоєння граматичної 
системи мови та значного обсягу лексичних одиниць, та передбачає поетапне 
формування навичок усного мовлення. Формування навичок усного мовлення 
починається з формування мовленнєвої граматичної компетенції [2, c. 113].  

Прийнятий у сучасній вітчизняній методиці комунікативний підхід до 
навчання іноземної мов зумовлює вибір цілей, згідно з якими визначаються 
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принципи, зміст, методи, прийоми та засоби навчання. 
Виконання вправ є основним інструментом у формуванні та закріпленні 

навичок усного мовлення, а відтак, у формуванні комунікативної компетенції 
студента. 

Слід зазначити, що навчання іншомовному мовленню є складним 
процесом, який поряд із засвоєнням граматичного та лексичного матеріалу 
потребує також  розвитку ситуативного та творчого мислення студентів. Майже 
весь визначений час заняття повинен заповнюватись переважно іншомовним 
тренуванням студентів. Це забезпечується за умови, якщо  студенти протягом 
заняття постійно чують іншомовне мовлення, коли на занятті належним чином 
реалізовується як принцип мовної наочності, так і принцип новизни мовного 
матеріалу.  

Проблема навчання усного іншомовного мовлення не має однозначного 
вирішення. Проблемним залишається й питання матеріалів, на яких слід 
формувати іншомовну мовленнєву компетенцію. Так, є дискусійним питання про 
доцільність пріоритетного використання художніх текстів у навчальному курсі з 
іноземної мови. У рамках вітчизняних та зарубіжних лінгвістичних і методичних 
шкіл сформувалися різні погляди щодо залучення художнього тексту до процесу 
навчання мови. Існує досвід  широкого застосування художніх текстів з огляду 
на автентичність мовного матеріалу, у той час як деякі дослідники [1], навпаки, 
стверджують, що використання художніх текстів не сприяє формуванню 
необхідних мовних вмінь, оскільки, будучи написаними в різні історичні епохи, 
вони мають багато авторських особливостей, слідування яким далеко не завжди 
приводить до автентичності мови учня. 

Не можна не погодитися із думкою дослідників щодо доцільності 
використання художнього тексту при вивченні іноземної мови, що сприяє 
поглибленню розуміння матеріалу та свідомому оволодінню іноземною мовою, 
розвиває загальний філологічний кругозір і філологічне мислення учнів, 
активізує їх мовленнєво-розумову і пізнавальну діяльність [5]. 

Навчальні матеріали для проведення занять з усної практики для студентів 
заочного відділення були розроблені нами з урахуванням вмінь та навичок, 
якими мають володіти студенти та містити скомпоновану структуру, котра 
охоплює всі необхідні для досягнення мети згаданого вище вправи для 
проведення занять з усної практики. Запропонована нами система вправ 
спирається на лексичний матеріал підручника з англійської мови В.Д. Аракіна з 
розширенням завдань комунікативного типу. Навчальні матеріали спрямовані на 
розвиток навичок усного мовлення з опорою на знання, отримані протягом 
попередніх курсів навчання, і в результаті оволодіння новою лексикою, 
граматичними структурами та зразками мовлення на основі зв’язного 
художнього тексту.  

Принцип формування завдань, який ми застосовували під час підготовки 
навчальних матеріалів, − поступове збільшення рівня складності. 

Роботу над мовним матеріалом окремого уроку підручника ми розбили на 
2 етапи (по 2 заняття на кожен): 

1) поглиблена робота над засвоєнням зразків мовлення, розширення 
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словникового запасу студентів на основі художнього тексту; 
2) розвиток навичок усного мовлення студентів, а саме: формування 

здатності застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал на 
практиці в умовах безпосередньої комунікації. 

З метою розвитку навичок усного мовлення вважаємо за доцільне 
використовувати вправи умовно-комунікативного типу (у яких передбачаються 
мовленнєві дії студентів у ситуативних умовах) на стадії підготовки до 
прийняття тексту та вправи комунікативного типу, які власне й мають на меті 
розвиток комунікативних здібностей студентів. На першому занятті відбувається 
робота над засвоєнням зразків мовлення, розширення словникового запасу 
студентів, робота з текстом. Перед початком роботи із текстом пропонуємо цикл 
вправ, спрямованих на автоматизацію вживання зразків мовлення. Пропоновані 
вправи мають на меті розширити активний словниковий запас студентів, довести 
до рівня автоматизованого вживання лексико-граматичні конструкції англійської 
мови, навчити студентів вживати подані зразки в своєму мовленні. Друге заняття 
на закріплення лексичних одиниць та формування комунікативних навичок з 
опорою на прочитаний текст. Лексичні одиниці студенти опрацьовують, на 
аудиторному занятті відбувається перевірка правильності засвоєння значення 
слів, формуються уміння вживати вивчену лексику відповідно до 
комунікативних ситуацій. Наступне заняття має на меті подальше закріплення 
активної лексики в умовах комунікативної ситуації. Основна увага 
концентрується на завданнях умовно-комунікативного типу (репродуктивних − 
Paraphrase та продуктивних −  Explain or comment) та комунікативного типу, у 
яких необхідно пояснити прислів’я (побудова зв’язного тексту), відтворити 
ситуацію спілкування (скласти діалог). Четверте та заключне заняття 
запропонованого циклу має на меті перевірити рівень засвоєння лексичних 
одиниць з активного словника студентами, а також пропонує студентам 
застосувати отримані знання на практиці, виконуючи творчі завдання. Творчі 
завдання найбільш точно дозволяють перевірити рівень засвоєння студентами 
лексичного матеріалу та сформованості комунікативних умінь, адже в процесі 
творчого виконання роботи студент має самостійно оформлювати свої думки 
засобами іноземної мови без опори на шаблон. Завдання виконуються  аудиторії 
як підсумкова тестова робота.  

Експериментальна перевірка ефективності розроблених нами навчальних 
матеріалів проводилася в Харківському національному технічному університеті 
сільського господарства імені Петра Василенка. В цій перевірці були задіяні 
студенти другого курсу наукового інституту енергетики ХНТУСГ імені Петра 
Василенка. Кількість студентів складала 16 чоловік. Всі студенти приблизно 
одного віку – 18-19 років, мають приблизно однаковий рівень володіння 
англійською мовою та всі студенти були чоловічої статі.  

До початку експериментального навчання проводилася тестова робота з 
метою виявлення рівня засвоєння лексики та сформованості зв’язного мовлення 
студентів, уміння побудувати логічну зв’язну розповідь, висловлювати власні 
думки, спираючись на прочитаний матеріал.  

Після доекспериментальної перевірки можна зробити наступні висновки. 
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Після виконання вправ, з метою виявлення рівня володіння мовою, було 
встановлено, що середній рівень навичок та вмінь студентів склав 57%. 
Задовільні результати виявлені лише на рецептивному рівні відносно здатності 
виявляти лексичні одиниці в тексті. Дещо нижчі показники за репродуктивним 
рівнем, який передбачає уміння вільно оперувати засвоєними лексичними 
одиницями.  Рівень, який вимагає від студента усвідомленого використання 
засвоєних лексичних одиниць, а також уміння будувати зв’язне висловлювання 
нижчий за середній.  

Ефективність запропонованої розробленої системи вправ, спрямованої на 
розвиток активного усного мовлення студентів, перевірялася за допомогою 
тестової роботи, яка проводилась після роботи за запропонованими матеріалами.  

На експериментальному етапі навчання були застосовані  розроблені 
навчальні матеріали та проведена післяексперементальна перевірка. Середній 
рівень знань у студентів володіння мовою підвищився та склав 63%. 

Отже, отримані результати дозволяють говорити про те, що впровадження 
запропонованого комплексу вправ, спрямованого на розвиток навичок усного 
мовлення студентів, може бути ефективним під час занять із англійської мови.  

Перспективою роботи є пошук нових шляхів розробки навчальних 
матеріалів для занять з усної практики на заочному відділенні факультетів 
іноземних мов. 
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Стаття присвячена аналізу формування граматичних навичок уживання англійських 
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артиклів на заняттях з домашнього читання. Подається аналіз занять з домашнього читання як 
однієї з форм навчання мови, пропонується система вправ для засвоєння артиклів.   

Ключові слова: артикль, граматична категорія, категорія визначеності / 
невизначеності, когнітивна методика навчання.  

Статья посвящена анализу формирования грамматических навыков употребления 
английских артиклей на занятиях по домашнему чтению. Дается анализ занятий домашнего 
чтения как одной из форм обучения  языку, предлагается система упражнений на закрепление 
артиклей. 

Ключевые слова: артикль, грамматическая категория, категория определенности / 
неопределенности, когнитивная методика обучения.  

The article analyses the ways of forming the grammatical skills of English articles usage at the 
lessons of home reading. The analysis of the lessons of home reading as a teaching method and the 
system of exercises of English articles usage are given at the article.  

Key words: article, grammatical category, category of definiteness / indefiniteness, cognitive 
methods of study.  

На сьогоднішній день у контексті стрімкого розвитку України, її інтеграції 
до європейських країн формуються нові вимоги до сучасного фахівця, серед яких 
значну роль відіграє рівень володіння іноземною мовою. До освітніх завдань 
закладів вищої освіти входить формування комунікативної особистості, яка може 
вільно володіти іноземною мовою на лексичному та граматичному рівнях. 
Відповідно до новітніх розробок у галузі методики формування граматичної 
складової комунікативної компетенції відбувається у процесі когнітивного 
засвоєння мови. На сьогоднішній день не актуальним є вивчення граматики мови 
відірвано від комунікативної ситуації. Будь-яка граматична категорія краще 
засвоюється з опорою на текст, із усвідомленням ролі граматичної категорії у 
функціонуванні мови як засобу комунікації. За таких умов формування 
граматичної компетенції на заняттях з домашнього читання набуває особливого 
значення. 

Об’єктом нашого дослідження є артикль як граматична категорія 
англійської мови, предметом – засвоєння артикля на заняттях з домашнього 
читання.  

Слід відзначити посилений інтерес науковців до занять із домашнього 
читання як одного з аспектів викладання іноземної мови. Ідеї функціонально-
направленого навчання граматики англійської мови розробляли Д. Ліч та  

Т. Старвік, особливості формування та закріплення іншомовних 
граматичних навичок розглядає І.О. Зимня; Л.Я. Брославська та С.Г. Мащенко 
концентрують увагу на можливостях використання матеріалу уроків з 
домашнього читання для закріплення конкретних граматичних навичок. 
Водночас, не зважаючи на значну кількість публікацій, недостатня увага 
приділена проблемі засвоєння англійського артикля на заняттях з домашнього 
читання.  

Актуальність даного дослідження зумовлена посиленою увагою до 
методики проведення занять із домашнього читання та необхідністю розробки 
методики засвоєння артикля під час роботи із текстами домашнього читання. 

Метою нашої розвідки є вивчення особливостей засвоєння артиклів на 
заняттях із домашнього читання.  

На сьогоднішній день головною метою вищих навчальних закладів є 
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формування особистості студента як активного суб’єкта навчальної діяльності, 
відтак самостійній роботі як засобу професійного становлення майбутнього 
спеціаліста відводиться важлива роль. Основний упор робиться на активну 
самостійну роботу студентів, створення умов для їхнього самовираження та 
саморозвитку, забезпечення відповідного освітнього середовища для формування 
їхньої особистої активності [2, с. 31]. Одним із самостійних видів діяльності 
студентів є домашнє читання художньої літератури іноземною мовою.  

В умовах суттєвого скорочення аудиторних годин, відведених на вивчення 
іноземної мови, пошук нових, додаткових шляхів більш ефективного засвоєння 
складних граматичних явищ англійської мови є надзвичайно актуальним, тож 
домашнє читання як аспект вивчення іноземної мови в сучасних умовах з 
допоміжного набуває самодостатнього статусу і має власну мету – навчання 
сприйняття художнього тексту як форми писемної комунікації з притаманними 
їй мовними та стилістичними ознаками. 

Організація домашнього читання іноземною мовою розвиває такі якості 
студентів, як уміння працювати з літературою, довідниками, термінологічними 
словниками. Студент розвиває вміння, пов’язані із опрацюванням фактичної 
інформації, у нього формуються навички адекватно перекладати прочитаний 
текст із дотриманням норм рідної мови [3, с. 22]. Під час самостійного 
опрацювання літератури іноземною мовою студент повинен звернути увагу на 
особливості мови та стилю цієї літератури. Необхідно пам’ятати, що саме 
граматика є одним із засобів, який дає можливість зрозуміти та правильно 
перекласти текст. 

На заняттях з домашнього читання вирішується ряд конкретних задач, 
серед яких і засвоєння граматичних конструкцій, характерних для носіїв 
англійської мови. 

Особливої уваги на заняттях з домашнього читання, на нашу думку, 
потребує формування граматичних навичок уживання артиклів, адже артикль 
англійської мови належить до граматичних явищ, які не мають аналогів в 
українській мові, а тому потребують розробки особливої методичної роботи, 
спрямованої на засвоєння системи артиклів студентами українських навчальних 
закладів.  

Проблема артиклів в англійській мові була і залишається однією із 
найскладніших для засвоєння тими, хто вивчає англійську мову як іноземну. 
Через відсутність граматичної категорії артикля в українській мові граматичні 
навички вибудовуються без опори на матеріал рідної мови, відсутня можливість 
проведення паралелей. Той факт, що тема артикля входить складовою частиною 
чи не в кожний підручник з граматики англійської мови вирішує проблему лише 
до деякої міри. У більшості підручників, як і в окремих посібниках, що 
присвячені артиклю, він подається як система правил, а те, що таких правил 
дуже багато робить процес їх запам'ятовування досить складним. Враховуючи 
складність засвоєння значної кількості правил та винятків вживання артиклю, 
необхідно звернути увагу на засвоєння даної граматичної категорії на заняттях з 
домашнього читання, де на прикладах зв’язного тексту студенти матимуть змогу 
проаналізувати закономірності функціонування артиклів у мові.   Засвоєння 
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граматичної категорії артикля має будуватися, на нашу думку, на принципі 
подачі не стільки правил, скільки мовних зразків, точніше узагальнених моделей 
тих речень, в яких артикль вживається. 

Артикль – розряд службових слів англійської мови, які представляють 
собою лексико-граматичні одиниці, до лінгвістичного змісту яких поряд із 
граматичною функцією входять лексичні значення.  Артикль в англійській мові є 
показником категорії визначеності-невизначеності. Артиклі характеризуються 
високим функціональним індексом, що свідчить про значущість граматичних 
функцій цих службових слів для граматичної системи англійської мови. У 
сукупності це дозволяє розглядати артиклі як одне з центральних явищ 
англійської граматичної системи. Поряд із високим функціональним 
навантаженням важливою ознакою мікросистеми англійської мови, утвореної 
артиклями, є її значна стійкість і стабільність. Артиклі не відносяться до числа 
перехідних одиниць мови, які активно розвиваються і змінюють свій системний 
статус.  

Артикль у граматичній системі англійської мови – не просто службове 
слово. Аналіз конкретних прикладів уживання артиклів у тексті свідчить про 
значну залежність семантичного та прагматичного значення артикля у поєднанні 
з іменником від контексту, саме тому вивчення граматичних категорій, 
представлених артиклем, доцільно проводити на основі зв’язного тексту з метою 
надання студентам можливості встановити закономірності функціонування 
артиклів у зв’язному мовленні. З метою підтвердження цієї думки можна навести 
класичний приклад Дж. Хокінза стосовно вживання визначеного артикля 
відповідно до ситуації комунікації. „Попередня розмова співрозмовників 
стосувалася двох професорів. Про одного професора говорили як про розумного, 
про іншого – як про дурного. Якщо в рамках подальшої розмови один зі 
співрозмовників скаже The professor came again, то поява визначеного артикля у 
складі словосполучення із іменником в однині the professor не буде зрозумілою 
реципієнту і викличе питання: Which professor? The clever one, or the stupid one?” 
[6, с. 108] Підставою для такого питання й здивування слухача є розходження 
між значенням визначеного артикля (інваріантний зміст словосполучення) і 
структурою мовленнєвого мислення, у якому присутні дві смислові єдності (або 
два варіанти мовленнєвого змісту): слухач думає про двох професорів замість 
одного. Як бачимо, уживання того чи іншого артиклю може цілковито змінити 
семантичне значення, прагматичний потенціал речення, тому необхідно 
прищеплювати особливу увагу до артикля у студентів. 

На заняттях із домашнього читання роботу над художнім текстом слід 
спрямовувати на формування всіх складових комунікативної компетенції, 
домінантною з яких  є формування граматичних навичок як складової мовної 
компетенції, що допоможе студенту вільно висловлювати свої думки засобами 
іноземної мови. Формування граматичних навичок окремі дослідники 
розглядають як своєрідний механізм функціонування граматичних матриць [5]. 
Основу граматичної навички складають операції з вибору граматичної структури 
(у нашому випадку необхідного артикля) та її оформлення відповідно до норм 
англійської мови.  
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Основною складовою роботи з формування граматичних навичок 
уживання артиклів на заняттях із домашнього читання має бути спеціальний 
комплекс вправ, розроблений відповідно до виділених стратегій навчання, і 
побудований з використанням наступних принципів: 1)особистої значущості 
виконуваних вправ; 2) взаємопов’язаності формування мовленнєвих навичок і 
комунікативних умінь; 3) взаємопов’язаного оволодіння мовою і культурою 
країни, мова якої вивчається; 4) проблемного спрямування навчання. 

Спираючись на аналіз методичних рекомендацій щодо вивчення артикля на 
заняттях з іноземної мови та враховуючи необхідність засвоєння граматичної 
категорії артикля на базі зв’язного тексту, нами була розроблена система вправ 
для формування граматичних навичок уживання англійських артиклів на 
заняттях з домашнього читання. В основу системи вправ покладений 
комунікативно-когнітивний і функціонально-парадигматичний підходи, тому 
методична робота побудована на принципах співставлення, свідомого засвоєння 
матеріалу, системності, єдності теоретичної та практичної діяльності і принципі 
комунікативної спрямованості. 

Дослідниками доведено, що навчання артиклю передбачає формування: 
- уміння ідентифікувати граматичний концепт (узагальнення, визначеність, 

невизначеність, частина, ціле) у комунікативній ситуації; 
- здатності обирати потрібну форму артикля для вираження 

ідентифікованого граматичного концепту з урахуванням морфологічних та 
синтаксичних факторів [4, с. 75]. 

Зазначені завдання визначили структуру запропонованої нами системи 
вправ, яка складається з двох блоків.  

Перший блок націлений на формування навичок ідентифікувати 
граматичні концепти узагальнення, визначеності, невизначеності, частини, 
цілого, представлені граматичної категорією артикля, у конкретній 
комунікативній ситуації. До першого блоку увійшли такі типи вправ: Випишіть 
із тексту фрази, у яких говориться про клас предметів; підкресліть фрази, у 
яких ідеться про конкретних представників класу; укажіть іменники, які 
позначають предмети, відомі мовцю; укажіть іменники, які позначають речі та 
предмети, невідомі мовцю; підкресліть іменники, які позначають частину 
предмета (предметів). Вправи на аналіз та порівняння значень: Визначте, яке 
значення у даному тексті має слово; наведені фрази виражають різний ступінь 
знайомства мовця з предметом мовлення; визначте, які лексеми виражають 
більший ступінь знайомства, які – менший. 

Другий блок вправ націлений на поглиблене відпрацювання компонентів 
концептів узагальнення, частини, цілого, визначеності, невизначеності і вирішує 
такі завдання, як аналіз формальних та прагматичних факторів, які впливають на 
вживання артикля; та систематизація випадків невживання і стійкого вживання 
артикля. Значне місце у другому блоці вправ відведене тренуванню вживання 
артикля в комунікативних завданнях. Зокрема, пропонуємо такі види вправ:  

 Підкресліть однією лінією іменники, які позначають предмети, що 
складають невід’ємну частину ситуації, а двома − новий елемент у ситуації. 

Випишіть із тексту всі варіанти номінації головного героя. Чи змінюється 
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артикль зі зміною номінацій? 
Вставте артиклі, які підходять за смислом до відповідної ситуації. 
Перекладіть фрази українською мовою, замінюючи артиклі лексичними 

засобами української мови (там, де це доцільно).  
Запропонована система вправ сприяє усвідомленому засвоєнню 

граматичної категорії артикля. Аналіз причин уживання того чи іншого артикля 
у тексті покликаний зосередити увагу студентів на аналізі особливостей 
уживання артиклів в англійській мові, що допоможе виявити певні 
закономірності, а відтак сприятиме усвідомленому вживанню граматичних форм 
артикля у власному мовленні.  Система вправ на заняттях із домашнього читання 
сприяє, таким чином, свідомому засвоєнню студентами граматичної конструкції 
артикля, у той час як робота над граматикою не є провідною формою роботи на 
заняттях з домашнього читання. Проте закріплення окремих граматичних явищ, 
які широко представлені у тексті, допомагають систематизувати знання 
студентів, автоматизувати вживання тих чи інших форм. 

Отже, можемо зробити висновок, що формування граматичних навичок 
вживання артикля в англійській мові в умовах когнітивної методики навчання 
мови, яка передбачає оволодіння граматичним навиком на рівні комунікації та у 
процесі усвідомлення ролі й значення аналізованого граматичного явища в 
структурі англійської мови, гарантує формування стійкого уявлення у студентів 
про артикль в англійські мові.  
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Робота присвячена одній із проблем методики викладання іноземної мови – 

врахування в навчальному процесі індивідуально-психологичних характеристик 
студентів. Досліджено їх вплив на засвоєння іноземної мови. З’ясовано, що успішність 
засвоєння вимови пов’язана з високим рівнем емпатійних здібностей.  

Ключові слова: вимова, емпатія, ефективність засвоєння, індивідуально-
психологичнi характеристики. 

Работа посвящена одной из проблем методики преподавания иностранного 
языка – учёту в учебном процессе индивидуально-психологических характеристик 
студентов. Исследовано их влияние на усвоение иностранного языка. Установлено, 
что успешность усвоения произношения связана с уровнем эмпатийных способностей. 

Ключевые слова: индивидуально-психологические характеристики, 
произношение, эмпатия, эффективность усвоения. 

The research focuses on one of the problems in foreign languages methodology – 
taking into account students’ individual characteristics. In course of study of their influence 
over foreign language acquisition it has been found out that effective mastering of foreign 
pronunciation corresponds to a high level of empathic abilities. 

Key words: acquisition efficiency, empathy, individual psychological features, 
pronunciation. 
Эффективность обучения иностранному языку в значительной мере 

определяется степенью дифференциации и индивидуализации обучения, что 
предполагает знание, учет и развитие индивидуально-психологических качеств 
обучаемых. До настоящего времени большинство исследований, связанных с 
проблемой повышения успешности усвоения иностранного языка, 
сосредоточено на изучении особенностей функционирования психических 
процессов (памяти, мышления и др.). В последние годы возрос интерес 
исследователей к мотивационному фактору успешности учебной деятельности 
по усвоению иностранного языка (ИЯ). Изучению же индивидуально-
психологических личностных качеств обучаемых как одному из важных 
факторов повышения эффективности обучения ИЯ уделяется значительно 
меньше внимания. В то же время, актуальность изучения данной группы качеств 
определяется острой необходимостью создания оптимальных условий для 
успешного обучения иностранному языку. 

Объектом исследования являются индивидуально-
психологические характеристики студентов. 

Предмет исследования – изучение влияния индивидуально-
психологических характеристик на усвоение иностранного языка. 

Цель данного исследования заключается в изучении характера 
связи индивидуально-психологических характеристик студентов с 
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эффективностью усвоения ими иностранного языка. 
Цель определила необходимость решения следующих задач: 

1. проанализировать состояние изучаемой проблемы на современном этапе; 
2. изучить основные факторы, влияющие на усвоение иностранного 

языка; 
3. выявить виды индивидуально-психологических характеристик 

студентов; 
4. теоретически обосновать влияние определенных индивидуально-

психологических качеств обучаемых на успешность усвоения ИЯ; 
5. изучить понятие эмпатии методики её диагностики; 
6. экспериментально исследовать влияние эмпатии на усвоение ИЯ. 

Для решения поставленных цели и задач в работе использовались 
следующие методы исследования: теоретические: анализ и обобщение научной 
литературы по педагогике, психологии, философии, методике обучения 
иностранным языкам по проблемам исследования; эмпирические: наблюдение, 
анкетирование, тестирование, беседы с преподавателем и студентами, 
формулирование гипотезы и проведение методического эксперимента; 
статистические методы обработки и интерпретации экспериментальных данных. 

На первом этапе исследования были проанализированы основные факторы 
успешности учебной деятельности и было выявлено, что исследователи 
выделяют среди них две большие группы: объективные и субъективные факторы 
(Н.В. Кузьмина, Н.И. Мешков и др.). Объективные факторы связаны, главным 
образом, с условиями и методами обучения (невостребованность знания 
иностранного языка в последующие годы обучения, снижающая мотивацию 
студентов к изучению данного учебного предмета), в то время как субъективные 
факторы соотносятся с индивидуально-психологическими особенностями 
обучаемых (языковые способности, активность (внешняя и внутренняя), т.е. 
индивидуальные особенности обучаемых). Комплекс субъективных факторов 
успешности учебной деятельности включает специальные способности 
обучаемых и т.д. Отдельно выделяют объективно-субъективные факторы 
(педагогические условия преподавания иностранного языка). 

Изучение данной проблемы убеждает в том, что успешность овладения 
иностранным языком зависит от множества внешних и внутренних факторов. 
Психологические исследования ряда авторов показали [1, 4], что успешность 
овладения иностранным языком определяют не только умственные когнитивные 
субъективные процессы, связанные с разумом, рассудочностью, но и 
аффективная сфера, относящаяся к эмоциям и чувствам, то есть индивидуально-
психологические качества. В психологии активно изучались так называемые 
личностные факторы. В результате исследований выделен ряд характеристик, 
влияющих на успешное изучение иностранных языков (мотивация, уровень 
тревожности, уровень самооценки, скованность (раскованность), склонность к 
риску, эмпатия и экстравертность). 

Психологические исследования чувственной сферы позволили вскрыть 
наиболее важные параметры индивидуальности, влияющие на характер 
овладения ИЯ и оказали серьезное влияние на методику обучения, приведя к 
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созданию новых методов обучения. 
Гипотеза о роли аффективного фильтра (the affective filter hypothesis) 

учитывает гуманистическую концепцию о влиянии аффективной сферы на 
усвоение иностранного языка. Согласно ей, приобретение осуществляется 
быстрее в обстановке, где низкий уровень тревожности, полностью отсутствует 
защитная реакция. Эти и прочие барьеры, препятствующие приобретению, 
можно устранить за счет понятности и доступности при вводе информации; 
создания благоприятного психологического климата; учете чувственного 
компонента при вводе информации.  

Таким образом, современный подход в обучении иностранному языку 
предусматривает учёт индивидуально-психологических факторов, но на данный 
момент существуют противоречивые данными о роли индивидуальных факторов 
в успешности изучения ИЯ, которые требуют комплексного изучения. В 
частности влияние эмпатии является малоизученной психологической 
характеристикой в методике преподавания иностранных языков. 

Многогранность понятия «эмпатия» (от греч. «empatheia» — 
сопереживание) включает в себя основные значения: 

– способность или индивидуально-психологическое свойство личности 
(характеристика человека); 

– психический процесс, позволяющий человеку понять и принять 
переживания другого;  

– деятельность человека, которая позволяет особым способом строить 
общение с другим человеком (эмпатия как особый вид внимания к другому 
человеку). 

Способность к эмпатии отчасти является социально обусловленной чертой 
характера, а отчасти — генетически предопределенной особенностью 
темперамента. 

Диагностика способности к эмпатии (и коррекция в случае 
необходимости) очень важна при профессиональной подготовке специалистов, 
работающих с людьми. Изучение эмпатии открывает новые возможности для 
более эффективного воздействия на личность в общении. 

Особую значимость имеют научные труды, рассматривающие эмпатию в 
человеческой деятельности, а именно: как профессиональное качество, 
обеспечивающее успешность межличностного взаимодействия. По 
мнению таких ученых, как Ф.А Ахмедшина, С. Б. Борисенко, Р.Б. 
Карамуратова, Г.Ф. Михальченко, А.В. Тимохина, О.И. Цветкова, эмпатия 
проявляется в ситуациях диалогического общения и взаимодействия, являясь 
одним из регуляторов взаимоотношений людей и обладает влиянием на 
нравственное становление личности. 

Формы эмпатии могут быть представлены как система установок, 
ориентаций, ожиданий, стереотипов и других диспозиций, через которые люди 
воспринимают и оценивают друг друга. Высшая форма эмпатии – это 
сочувствие, сопереживание, проявляющиеся в основном по отношению к самым 
близким людям. Разные ее формы (простая – заражение, сложная – ситуативные 
переживания) проявляются в общении с собеседниками в любых ситуациях. 
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Эмпатия исследуется как процесс взаимодействия мыслительных и 
эмоциональных сторон личности (И. Атватер, П.П. Блонский, Л.С. Выготский, 
Л.Н. Джрназян, В.С. Мухина, Л.П. Стрелкова, Н.И. Саржвеладзе, А.Б. Орлов,  
М. А. Хазанов), а также как профессиональное качество (С. Б. Борисенко,  
Р.Б. Карамуратова, Г.Ф. Михальченко, О.И. Цветкова). Экспериментальные 
методы изучения эмпатийных свойств личности раскрыты в работах В.В. Бойко, 
С.Б. Борисенко, А. Мехрабиана, И.М. Юсупова. 

Эмпатия возникает и проявляется в общении (М. Андреева, В.А. Артемов, 
М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, Б.В. Беляев, М.С. Каган, Б.В. Ломов, 
В.Н. Мясищев, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов), образуя процесс 
межличностного взаимодействия, основу которого составляет степень 
чувственности проблемы собеседника [3]. Человек, вступая в эмпатийное 
общение, в том числе в процессе обучения иностранному языку, реализует 
информационно-коммуникативную, перцептивно-коммуникативную, 
интеракционно-коммуникативную функции, в результате чего происходит 
взаимосвязь между поведением, накопленным опытом и чувствами участника 
коммуникации. 

Эмпатия не может носить только эмоциональный характер, к 
аффективному присоединяется когнитивный элемент. В этой связи эмпатическое 
понимание рассматривается как интерперсональная феноменологическая форма 
знания. В рамках данного подхода познание другой личности, прогнозирование 
ее поведения и понимание внутреннего мира другого человека, а также познание 
самого себя рассматриваются как необходимые условия для общения и 
межличностного взаимодействия. Таким образом, уровень эмпатийной 
способности личности отображает степень межличностного восприятия. 

Мы предложили, что высокий уровень эмпатии подразумевает лучшее 
усвоение иностранного произношения. Для проверки данной гипотезы мы 
провели экспериментальное исследования на базе ХНУ им. В.Н. Каразина. В 
исследовании приняли участие 19 человек филологического факультета, 
изучающих английский язык (из них 18 – женский пол, 1 – мужской). Возраст от 
18 до 19 лет. 

Студентам было предложено два опросника (по методике диагностики 
уровня эмпатических способностей В.В. Бойко и методике «Шкала 
эмоционального отклика» (Balanced Emotional Empathy Scale — BEES). 
Этот опросник был разработан А. Меграбяном (Albert Mehrabian) и 
модифицирован Н. Эпштейном). После проведения письменного опроса, 
совместно с преподавателем было оценено произношение студентов по 
п’ятибальний шкале («A», «B», «C», «D», «E», где «A» – наивысший балл). 
Студентов с оценкой «E» среди испытуемых не оказалось.  

В результате диагностики эмпатийных способностей было виявлено 
следующее. Уровень эмпатии совпал с оценкой произношения студентов за 
единичными исключениями, когда, например, очень высокий уровень эмпатии 
по результатам теста Меграбяна не соответствовал средней оценке 
произношения. Однако поскольку методика Бойко позволяет более подробно 
интерпретировать уровень эмпатии, то в соответствии с ней можно отметить, что 
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эмпатия данных студентов сосредоточена на эмоциональном канале, который не 
оказывает большого влияния на усвоение произношения (в отличие от 
рационального канала).  

Таким образом, количественное измерение уровня эмпатии позволило 
определить индивидуально-психологический фактор, который реально влияет на 
процесс усвоения иноязычного произношения у студентов. Для полного и 
успешного обеспечения учебного процесса, формирования 
высококвалифицированного специалиста, владеющего иностранным языком,  
перспективным, на наш взгляд, является учёт индивидуально-
психологическихсвойств личности, в частности эмпатийных способностей, а 
также их дальнейшее изучение. Учёт таких характеристик  каждого студента 
может осуществляться на основе специальных тестов и наблюдений за его 
поведением в аудитории. 
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Стаття присвячена виявленню специфіки мовної репрезентації неоміфологічного 
концептуального підґрунтя романного диптиху «Іствікські відьми», «Іствікські вдови» на 
прикладі ключових неоміфологічних авторських концептів СВІЙ/ЧУЖИЙ з точки зору 
лінгвокогнітології та лінгвокультурології.  

Ключові слова: концепт, неоміфологізм, роман. 
Статья посвящена выявлению специфики языковой репрезентации неомифологической 

концептуальной основы романного диптиха американского писателя Дж. Апдайка 
«Иствикские ведьмы», «Иствикские вдовы» на примере ключевых неомифологических 
авторских концептов СВОЙ/ЧУЖОЙ с точки зрения лингвокогнитологии и 
лингвокультурологии.  

Ключевые слова: концепт, неомифологизм, роман. 
The article focuses on revealing the peculiarities of the language representation of the 

neomythological conceptual grounds of the novel diptych “The Witches of Eastwick”, “The Widows 
of Eastwick”by the American writer J. Updike on the examplary basis of studying the author’s key 
neomythological concepts NON-STRANGER/STRANGER within the framework of cognitive 
linguistics and linguoculturology.  
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В американській літературі, як і у світовій загалом, на межі ХХ–ХХІ ст. 

зростає інтерес до міфу. Традиційний позитивістський погляд на світ з його 
абсолютизацією суто соціальних цінностей, беззастережною вірою у прогрес та 
раціоналізм зазнає кризи. Формується новий, неоміфологічний тип художнього 
мислення як спроба знайти універсальні відповіді на глобальні онтологічні 
питання, відкриваючи широкі мультикультурні перспективи та ретроспективи 
збереження людської автентичності у розбурханому, механізованому світі. 

Американський варіант неоміфологізму ХХ ст. має власні витоки та 
національно-історично зумовлені функції. Серед них порівняно коротка історія 
«білої» Америки, хистка американська самоідентифікація, імміграційні процеси, 
мультикультурність, відчуття політичної сили, культурна провінційність у 
порівнянні зі «старою» Європою, загострення національних проблем. За цих 
обставин у США дуже рано та швидко національний міф почав заміщуватися 
космополітичною маскультурою, її стереотипами, тотемами й табу, що також 
зумовило загальнонаціональну потребу у неоміфах, їх моделюванні й аналізі.  

Відтак, актуальність нашої роботи визначається її спрямованістю до 
лінгвокогнітивного вивчення творчого досвіду новітнього американського 
романіста, поета, есеїста, літературного критика Джона Апдайка (John Updike, 
1932-2009), для якого неоміфологічні тенденції є провідними. Дж. Апдайк є 
одним із найвиразніших представників американської літератури другої 
половини ХХ-початку ХХI ст., оскільки він сконцентрував у своїй творчій 
спадщині як магістральні здобутки, так і обмеження популярної літератури цієї 
доби, отримавши сталу репутацію «барометра американських настроїв».  

Романна проза Дж. Апдайка є постійним об’єктом полеміки як серед 
вітчизняних (монографії Т. Н. Денисової; статті А. О. Аствацатурова, 
М. А. Анастасьєва, Б. О. Гіленсона, Т. Л. Морозової та ін.), так і серед 
зарубіжних літературознавців (Дж. де Белліс, Р. Берчард, Е. Варго, Р. Детвейлер, 
С. Олстер). Щодо дисертаційних досліджень останніх десятиліть, то в Росії 
з’явилися дві дисертації з літературознавства: В. І. В’юшиної («Романи 
Дж. Апдайка «Бразилія» й «Гертруда і Клавдій»: особливості белетристичної 
оповіді», 2006), М. Гриньової («Тема сім’ї та її художнє втілення в 
новелістичному циклі Дж. Апдайка „Занадто далеко йти”», 2005) та одна 
культурологічна дисертація Н. Є. Пудовочкіної («Неоміфологізм у художній 
культурі США ХХ ст.», 2006). В Україні в цьому річищі захищено одну 
лінгвістичну дисертацію С. Р. Авраменко («Лексико-стилістичні засоби 
вираження теми відчуження в сучасному американському соціально-
психологічному романі» (на матеріалі трилогії Дж. Апдайка), 1986). 

Як бачимо, дотепер вивчалися лише окремі питання тематики та 
міфопоетики Дж. Апдайка, бракувало комплексного розгляду неоміфологічних 
тенденцій письменника як світоглядної та естетичної полісистеми. Поза увагою 
дослідників залишилось також виявлення ключових неоміфологічних концептів 
у романістиці Дж. Апдайка, а також специфіка їх вербалізації в художній 
архітектоніці творів письменника з точки зору лінгвокогнітології та 
лінгвокультурології з фокусом на аналізі конкретного літературного матеріалу – 
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художнього тексту окремого автора – та врахуванні національно-культурного 
виміру досліджуваного явища. Це експлікує актуальність нашої розвідки, бо саме 
антропоцентричне вивчення концептів як оперативних одиниць знання, які 
поєднують суспільний та індивідуальний досвід (Н. Д. Арутюнова, 
О. П. Воробйова, О. С. Кубрякова, О. І. Морозова, М. М. Полюжин, 
І. С. Шевченко, G. Lakoff, R. Langacker, та ін.), сприяє зосередженню уваги 
вчених на явищах, що становлять невід’ємну частину життя як окремої людини, 
так і людства в цілому, виступаючи підґрунтям та стриженем численних багатств 
та цінностей культури.    

Метою роботи є виявлення неоміфологічного концептуального підгрунтя 
романів «Іствікські відьми», «Іствікські вдови» Дж. Апдайка та специфіки мовної 
об’єктивації ключових неоміфологічних концептів в цих програмних творах 
автора.  

Об'єктом дослідження є ключові неоміфологічні концепти зазначеного 
скопуса романістики Дж. Апдайка, а його предметом виступає специфіка їхньої 
художньої об’єктивації.   

Матеріал дослідження складають романи Дж. Апдайка “The Witches of 
Eastwick” (1984), “The Widows of Eastwick” (2008). 

Методологічною основою роботи є фундаментальні розвідки з проблем 
концептології (М. М. Болдирєв, С. Г Воркачов, В. І. Карасик, С. А. Жаботинська, 
А. М. Приходько, Дж. Лакофф, Ж. Фоконьє та ін.), теорії міфу та міфокритиці 
(С. С. Аверінцев, М. Еліаде, Дж. Дж. Кемпбелл, О. Ф. Лосєв, 
Є. М. Мелетинський, З. Г. Мінц, В. М. Топоров, О. М. Фрейденберг), 
структуралізму та семіотиці (Р. Барт, К. Леві-Строс, Ю. М. Лотман, 
В. П. Руднєв), поетики роману (М. М. Бахтін). 

Специфіка досліджуваного матеріалу й характер поставлених завдань 
зумовлюють комплексність застосованих методів: концептуально-
контекстуального, міфопоетичного, генетичного, а також структурно-
семіотичного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає як в інтегративному вивченні 
неоміфологічних тенденцій у романній спадщині Дж. Апдайка із застосуванням 
методологічного апарату когнітивної лінгвістики для аналізу концептуального 
підґрунтя індивідуального стилю сучасного американського письменника 
Дж. Апдайка, так і у виявленні особливостей художньої репрезентації ключових 
неоміфологічних концептів СВІЙ/ЧУЖИЙ у вищезазначеному романному 
диптиху.  

Універсальні концепти культури СВІЙ/ЧУЖИЙ (КСЧ) найповніше 
вербалізуються в романах Дж. Апдайка “The Witches of Eastwick”, “The Widows 
of Eastwick”. В основі поняттєвого складника опозиції «свій» – «чужий» лежать 
механізми тотожності й розрізнення свого і чужого. Лексема «свій» означає 
«власний, особливий, окремий, осібний, значущий». Лексема «чужий» – «без 
особи, власного обличчя». Зіставлення цих концептів включає: 1) осмислення 
«свого» на фоні «чужого»; 2) «відсторонення» свого й надання «особистісного» 
чужому. 

У романому диптиху Дж. Апдайка КСЧ є визначальними на рівні 
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хронотопу твору. Місцем перетину просторово-часових координат у романі є 
провінційне містечко Іствік, розташоване в реально існуючому американському 
штаті Род-Айленд. Неоміфологічнa cкладова КСЧ формує головну міфологічну 
опозицію в романному хронотопі: «чужий» – «свій» простір. Ця опозиція, 
закладена в романному хронотопі, надалі розгортається на різних рівнях 
текстової організації. Характерна риса хронотопу штату Род-Айленд – 
помежове географічне розташування: між «чужим» і «своїм» простором, між 
цивілізацією і варварством, язичництвом і християнством, Старим і Новим 
світом. Род-Айленд займає не тільки материкову частину, а й прилеглі острови, 
які омиваються Атлантичним океаном. Назва штату відбиває ці історичні 
реалії: Rhode Island (The State of Rhode Island) утворився з двох частин: 
Провіденські плантації (материкова частина з крупним містом Провіденс) та 
острів Род (острівна частина з головним містом Ньюпорт). Дж. Апдайк 
акцентує увагу на назві штату, яка відбиває поєднання двох просторів – 
материкового й острівного, що надалі розгортається в просторових опозиціях 
роману. Тобто автор використовує ще й міфологічну острівну символіку, 
оскільки в міфологічній картині світу острів – це зменшена модель світу. 

Романна картина світу – це поєднання протилежностей, що базуються на 
відзначених опозиціях, характерних для історичного локусу. Ці опозиції в 
романі доповнюються явним протиставленням: природи та культури, багатства 
та бідності, природності та штучності. Так формується органічний для романної 
картини світу ландшафт: “Rhode Island <...> yet contains odd American 
vastnesses, tracts scarcely explored amid industrial sprawl” [6, с. 9]; “Swampy poor 
in spots, elsewhere in became a playground of the exceedingly rich” [6, с. 9]; “Once 
you cross the state line, <...> a subtle change occurs, a cheerful dishevelment, a 
contempt for appearances, a chimerical uncaring” [6, с. 9]. Головний супермаркет 
розташовано у глибині міста, там, де жили фермери в XVIII столітті, а тепер 
“exhaust fumes dyed with leaden vapors air within memory oxygenated by fields of 
cabbages and potatoes” [6, с. 8]; “where corn, that remarkable agricultural artifact 
of the Indians, had flourished for generations, windowless little plants” [6, с. 8]; 
“Eastwick had for decades been semi-depressed and semi-fashionable” [6, с. 4]. 

Чуттєво-образна предметна складова КСЧ відтворює слухове, зорове й 
тактильне сприйняття навколишнього простору персонажами. Простір Іствіка 
вивільняє творчі можливості, закладені в самому єстві жінки: “The air of 
Eastwick empowered women” [6, с. 8]. Хтонічне деструктивне начало в образах 
головних героїнь виявляється, передовсім, у стосунках із чоловіками. В Іствіку 
з чоловіка Олександри cпала броня патріархального захисника “the armor of 
patriarhal protector falling from him in the corrosive salt air of Easwick’s maternal 
beauty” [6, с. 7], і жінка перетворила його на порох. Чоловіки двох інших жінок 
зазнали подібну «трансформацію»: чоловік Джейн, Сем, – у вигляді сухого 
зілля “Sem hung in the cellar of her ranch house among the dried herbs” [6, с. 7], а 
чоловік Сьюкі – у вигляді пластикової серветки “Sukie had permanized hers in 
plastic and used him as a place mat”[6, с. 7]. 

Предметним компонентом КСЧ є знак дорожнього руху, що означає в 
художньому просторі міста рівнозначний двосторонній рух, і є 
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найпоширенішим у штаті. В концептуальній картині світу автора ЗНАК 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ виступає: 1) символом гетерогенного міфологічного 
простору з його природним співіснуванням протилежностей: “Its favourite road 
sign is a pair of arrows pointing either way” [6, с. 9]; 2) означає фізичний простір, 
де відбуваються переломні моменти в житті головних персонажів, і ментальний 
простір, де аналізується психічний і емоційний стан героїв: “It was the house I’d 
blame if it happened again. Certain spiritual grooves get worn into a place, don’t you 
believe?” [6, с. 281]. 

Предметно-чуттєва і неоміфологічна складові КСЧ взаємопов’язані й 
актуалізуються на рівні структурації художнього простору романів. Простір 
міста Іствік виявляє ознаки міфологічного простору, з його розподілом на центр 
і периферію, «свій» (засвоєний) і «чужий» – простори. Іствік розташований «на 
краю» культурного простору – на узбережжі затоки Наррагансетт. Семантика 
цього периферійного положення міста акцентується «межовим» розташуванням 
самого штату Род-Айленд. У міфологічній концепції світу простір і час є 
активними: це не пасивний фон, адже саме хронотоп визначає поведінку 
героїв (В. Топоров). Буття головних героїнь роману проходить у двох вимірах: 
соціально-побутовому (буденне життя американської жінки у провінційному 
містечку) і міфологічному (він актуалізується під час виконання героїнями 
магічних ритуалів).  

У романі Дж. Апдайка місто – це складний семіотичний організм, він 
постійно неначе відроджує своє минуле, яке співіснує із сучасним. План міста, 
архітектурні споруди, найменування вулиць виступають як кодові програми, 
актуалізуючи асоціативну та аксіологічну складові КСЧ. Простір Іствіку має 
геометричну форму кута. Дві головні вулиці міста утворюють перехрестя у 
вигляді букви «L»: “the town was shaped like an L” [6, с. 4], що асоціюється з 
кутом – амбівалентним і «нечистим» місцем у міфологічному світосприйнятті. 
Ця символіка кута поступово підсилюється й нагнітається, пов’язуючись із 
символікою імені головного персонажу – інфернального приїжджого Дерріла ван 
Горна, а також його помешкання. 

Неоміфологізм КСЧ реалізовано також в імені головного персонажу (Darryl 
Van Horne) та у назві придбаного ним помешкання (Lenox). За етимологією 
Ленокс є топонімом, що походить від назви району в Шотландії. Воно 
утворилось від галльського «Leamhаnach» – місце, де вдосталь росли в’язи. 
Тобто це прізвище походить від назви родинного маєтку в Шотладії, де росло 
багато в’язів. Предки Леноксів, котрі оселилися в американському містечку, були 
шотландцями. Вони привезли із собою, з одного боку, язичницькі кельтські 
друїдські традиції, а з іншого – багатовікові страхи перед відьмами. Шотландія 
була окраїною Британії, традиційним місцем язичництва та останньою 
місцевістю, де відбувалися процеси над «відьмами» у ХVII ст. У тексті роману 
зазначено, що будинок Леноксів колись оточувала алея в’язів, але тепер дерева 
постаріли й виглядали наче мерці у саванах “Allee of elms <…> stending like men 
in shrouds” [6, с. 11]. Міфосимволіка в’язу доволі суперечлива. В огамічному 
алфавіті древніх кельтів кожна «буква» відповідала архаїчній назві дерева. 
Символ «Ailm» передавав звук «А» і співвідносився з в’язом. Це могутнє 
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довголітнє дерево росте на узбіччях, уособлюючи божественну силу і здатність 
зцілення, відновлення. У давнину в’язи саджали на могилах героїв, щоб їхні 
душі, переселившись у дерева, продовжували виконувати місію захисників.  

Ім’я персонажа – Darryl Van Horne (Дерріл ван Горн) – символічне. Власне 
ім’я, Darryl, співзвучне в англійській з Devil (диявол) – це паронімія. Прізвище 
Horne утворене з «Horn» і є мовним репрезентантом перетину концептуальних 
царин. Прізвище персонажа пов’язане з реальним географічним місцем. Це 
розташований на острові Горн справжній мис Горн, що вважається крайнім 
південним пунктом Південної Америки. У всіх народів до таких місць було 
неоднозначне ставлення, оскільки мис – це небезпечна зона, де гинули кораблі. 
Саме через це на мисі Горн, традиційному місті корабельних аварій, побудували 
відомий маяк для позначення небезпечного простору, проходів для судів у 
нічний час. Таким чином, актуалізуються асоціативний та аксіологічний виміри 
КСЧ: топонім мис Горн поєднує семантику периферії, окраїни й межі. У 
міфологічній картині світу це небезпечний межовий простір, у якому діють 
потойбічні сили. Крім того, актуалізується і неоміфологічний вимір КСЧ: інше 
значення слова «horn»: «ріг» (тобто ван Горн – «син рогатого»), і «кут» 
(персонаж кута у міфологічній символіці є темною й нечистою силою). Топонім 
«мис Горн» також посилює цю додаткову міфологічну символіку кута.  

Отже, дослідження змісту концептуального комплексу КСЧ показало, що 
неоміфологічні концепти СВІЙ та ЧУЖИЙ є ключовими у проаналізованих 
романах Дж. Апдайка, формуючи головну міфологічну опозицію в романному 
хронотопі: «чужий» – «свій» простір. Ця опозиція розгортається на різних рівнях 
текстової організації диптиху – від історичних реалій давнього Іствіка, 
пов’язуючи їх з глибинними загальнокельтськими (символіка в’язу), 
шотландськими (етимологія прізвища Ленокс) і англо-саксонськими (назва міста 
Іствік та прізвище Горн) міфологічними уявленнями. Авторські локуси 
концентрації міфів виявляють приховані смисли фактажу як основи 
індивідуальної художньої системи митця. Асоціативний та аксіологічний виміри 
КСЧ об’єктивують виникаючі асоціативні зв’язки у значеннях назв 
топографічних об’єктів (маєток Леноксів) та імен (Дерріл ван Горн) і 
функціонування авторських ціннісних настанов.  

У цьому зв’язку перспективу нашої роботи вбачаємо у подальшому, 
виявленні неоміфологічних концептів романної спадщини американського 
письменника Дж. Апдайка зі встановленням їхніх взаємозв’язків в літературній 
архітектоніці та дослідженням способів їхньої художньої об’єктивації.  
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У статті розглядаються лексичні одиниці, що відбивають роль жінки в суспільстві. 

Проблема взаємодії мовних і суспільних явищ привертає увагу лінгвістів протягом тривалого 
часу. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що встановлення щирої 
рівноправності двох статей можливо лише в результаті революційної боротьби за соціальні 
зміни. Феміністи ж створюють погрозу підміни соціальної реформи реформою мови. Таким 
чином, вони можуть відвернути людей від головної й основної задачі – боротьби за соціальні 
перетворення, що дуже небажано на сучасному етапі – етапі нового підйому боротьби проти 
усіх видів гноблення і нерівності. 

Ключові слова: лексичні одиниці, стать, феміністи, мова. 
В статье рассматриваются лексические единицы, которые отображают роль женщины в 

обществе. Проблема взаимодействия языковых и общественных явлений привлекает внимание 
лингвистов в течение длительного времени. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что установление искреннего равноправия двух полов возможно лишь 
в результате революционной борьбы за социальные изменения. Феминисты же создают угрозу 
подмены социальной реформы реформой языка. Таким образом, они могут отвернуть людей от 
главной и основной задачи – борьбы за социальные превращения, что очень нежелательно на 
современном этапе – этапе нового подъема борьбы против всех видов притеснения и 
неравенства. 

Ключевые слова: лексические единицы, пол, феминисты, язык. 
Some lexical units which reflect the role of woman in society are examined in the article. The 

problem of cooperation of the linguistic and public phenomena comes into the notice of linguists 
during a lot of time. The results of the conducted research testify that the establishment of sincere 
equality of rights of two sexes is possible only as a result of the revolutionary fight for social changes. 
Feminists create the threat of substitution of social reform to reform of language. Thus, they can 
unscrew people from the main and basic task – fight for social transformations, that is very 
undesirable on the modern stage – the stage of the new getting up of fight against all of types of 
oppression and inequality. 

Keywords: lexical units, sex, feminists, language. 
Дана робота присвячена лексичним одиницям, що відбивають роль жінки в 

суспільстві. 
Проблема взаємодії мовних і суспільних явищ привертає увагу лінгвістів 

протягом тривалого часу. Одним з найбільш цікавих її аспектів є відображення в 
мові і насадження засобами мови чоловічих і жіночих стереотипів масової 
свідомості, що у значній мірі визначаються положенням жінки в суспільстві. Це 
питання ще не стало предметом системного аналізу. Частково дана тема 
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розглядалася деякими закордонними лінгвістами на матеріалі англійської та 
німецької мов [1; 2; 4]. При цьому одні з них акцентують увагу на відображенні в 
мові соціальної нерівності чоловіків і жінок у буржуазному суспільстві, інші ж 
підкреслюють деякі особливості мови статей. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що воно забезпечує 
комунікативний підхід до вивчення мови, тобто комплексне дослідження мовних 
явищ з урахуванням їх соціолінгвістичних, прагматичних і психолінгвістичних 
характеристик. Це забезпечує найбільш повний опис мовної структури.  

Метою роботи є простежити появу в сучасній англійській мові нових 
лексичних одиниць, запропонованих феміністами, а також критично переглянути 
деякі положення феміністських теорій, розкрити їх обмеженість і визначити 
перспективи практичного використання. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 
суцільній вибірці, обробленій за допомогою кількісного аналізу. 

Об’єктом дослідження обрано тексти з британських газет. 
Предметом дослідження є лексичні одиниць, що відбивають роль жінки в 

суспільстві. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що воно підіймає питання, 

що ще не були предметом спеціального аналізу у вітчизняній лінгвістиці, а саме 
характер функціювання в сучасному англомовному газетному дискурсі 
лексичних інновацій, що влилися в англійську мову як наслідок поширення 
феміністського руху. 

Найбільш характерним проявом діяльності феміністів у здійсненні мовної 
реформи є введення нових лексичних одиниць, що відбивають роль жінки в 
суспільстві. Зокрема, це відноситься до іменників - назви посад і професійної 
приналежності з компонентом "тап". На основі ототожнення "тап" у значенні 
"людина" і "чоловік" як самостійного іменника і "тап" як складової частини 
інших іменників, феміністи стверджують, що слова з компонентом - "тап", такі 
як "chairman", "spokenman", "spaceman" і інші, відбивають домінування чоловіків 
у суспільстві. Причому в цьому питанні вони займають настільки принципову 
позицію, що одна з учасниць феміністського руху звернулася до суду з вимогою 
замінити її прізвище Cooperman на Соореrperson на тій підставі, що прізвище 
Cooperman нібито «відбиває проникнення в мову чоловічої переваги» [3]. 

Якщо звернутися до етимології словотворчого елемента "тап", стане ясно, 
що цей елемент, як і іменник "тап", походить від древнього індоєвропейського 
кореня зі значенням "земна істота", що дав у давньоанглійському слово "тап" 
("людина").Згодом "тап" придбало друге значення - "чоловік". У сучасному 
вжитку, як свідчать результати психолінгвістичних тестів, іменник "тап", хоча і 
має два значення, але асоціюється носіями мови насамперед з особами чоловічої 
статі. Як показують спеціальні лексикологічні дослідження, у більшості 
випадків, завдяки своїй широкій сполучуваності, "тап" втратив лексичне 
значення і виконує ті ж функції, що і суфікс "-еr", про що наочно свідчить той 
факт, що іменники, що містять цей елемент, широко вживаються і стосовно 
жінки. Висновки лексикологів показують, що інтерпретація феміністами 
іменників з елементом "тап", що давно втратили свою співвіднесеність з 
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референтом "чоловік", трохи вульгаризована, причому випадок із прізвищем 
Cooperman – Соореrperson особливо показовий у цьому відношенні. Тут ясно 
просліджується одна з основних методологічних помилок феміністів, що полягає 
в спрощеному розумінні взаємозв'язку мовної і соціальної структур.  

Важко заперечувати підтримувану феміністами тезу про те, що соціальні 
процеси знаходять висвітлення в мовних формах. Але разом з тим, важко 
погодитися з тим, що в мові відбивається сучасний стан суспільства. 

Феміністи пропонують замінити компонент "man" у назвах посад і 
професій, що відносяться до жінок, на "woтап" чи нейтральне "person". 
З'являється цілий ряд нових лексичних одиниць – chairwomen, chairperson, 
saleswomenі інші – які феміністи пропонують використовувати в таких випадках. 

Ці нововведення вже одержали досить широке поширення в мові. Правда, 
поки вони з'являються в основному в пресі, у теле- і радіорепортажах. Але це 
головні сфери застосування засобів мови, вони доступні широким масам людей, 
що користуються цими засобами. 

При підборі матеріалів з газети "Morning Star" не зафіксовано жодного 
випадку вживання назви професії з елементом "man" стосовно жінок. У той же 
час слова з компонентами "woman" чи "person" у таких випадках вживаються 
регулярно, хоча такі випадки мовного вживання не зафіксовані в жодному 
словнику. Приведемо кілька прикладів: 

"A spokeswoman for the Home office chimed however that things were getting 
easier" ["Morning Star", February, 3, 1989]. 

"Another is Mireya Baltra, a congresswoman in the Allende government" 
["Morning Star", January, 21, 1989]. 

Таким чином, на основі аналізу фактичного матеріалу з газети "Morning 
Star" можна дійти висновку, що хоча форма іменників – назв професій 
зелементом "man" і є літературною нормою як стосовно чоловіків, так і жінок, 
однак, у мовному вживанні носії мови асоціюють іменники з компонентом -тап 
тільки з чоловіками. В утворенні ж назв професій, що відносяться до жінок, 
можна відзначити дві тенденції, що намітилися: використання елемента "реrson" 
замість "тап"; використання словотворчого елемента "woman". 

Слід зазначити, що новоутворення з компонентом "woman" зустрічається 
набагато частіше в порівнянні з компонентом "реrson".  

Отже, можна сказати, що лексичні нововведення, запропоновані 
феміністами, вживаються майже у всіх випадках замість компонента "тап", коли 
мова йде про жінок. Крім того, варто мати на увазі, що компоненти "woman" і 
"реrson" не можна вважати адекватними. Новоутворення з компонентом "woman" 
представляється більш доцільним і перспективним. Хоча компонент "тап", як 
уже відзначалося, сам по собі не несе родової ознаки, але в силу домінування 
чоловіків у суспільстві більшість носіїв мови асоціюють слова з цим 
компонентом переважно з особами чоловічої статі, що феміністи критикують як 
прояв «мовного сексизму». Тому в рішенні даної проблеми введення слів, де 
"тап" заміняється на "woman" можна вважати позитивним кроком. Вони чітко 
вказують на приналежність до жінок, а, отже, на погляд феміністів, відбивають 
підвищення соціальної ролі жінок, оволодіння ними «чоловічими» професіями. 
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Але, з іншого боку, це може призвести до виникнення диференціації по родовій 
ознаці в назвах професій і посад: сongressman-congresswoman; spokesman-
spokeswoman. 

Явище викликає критичні висловлення деяких феміністів, які не вважають 
потрібним маркірування статі в назвах професій. Таким чином, це явище 
відбиває протиріччя в таборі феміністів. 

Що ж стосується появи назв посад і професій з компонентом "реrson" це 
питання представляє не менший інтерес, і в деякому відношенні ця тенденція є 
більш прогресивної. З одного боку, поява таких лексичних одиниць знімає 
протиріччя в таборі феміністів: слова з компонентом "реrson" дозволяють 
перебороти виниклу диференціацію по родовій ознаці в назвах професій, тому 
що, власне кажучи, "реrson" є нейтральним компонентом, що знімає питання про 
прояв «мовного сексизму». Але, з іншого боку, у багатьох випадках, як видно 
знову ж із прикладів з газети "Моrning Star",елемент "реrson" не дає чіткої 
вказівки, про кого мова йде – про чоловіка чи про жінку. Наприклад, у 
наступному реченні неясно, якої статі особа, названа словом "spokesperson": 

"A shop stewards committee spokesperson said yesterday that they would be 
working for a “Yes” vote and when result of the ballat is known, the form of industrial 
action will be decided" ["Morning Star", Арril, 14, 1989]. 

У подібних випадках заміна компонента "man" на компонент "рerson" не 
сприяє виконанню основної мети комунікації – одержанню адресатом повної 
інформації. Тому лексичні нововведення з елементом "реrson" не можна 
однозначно вважати перспективними. Проте, вживання лексичних одиниць з 
елементом "woman" і "реrson" стає в пресі усе більш звичайним явищем, тому це 
питання заслуговує на увагу і вимагає ретельного дослідження.  

Зрозуміло, і в російській, і в англійській мовах, як і у всякій іншій мові 
світу, не могла не знайти відображення історично сформована диференціація 
статевих ролей і пов'язане з цим різке розмежування чоловічих і жіночих 
функцій, що носили не тільки взаимодоповнювальний, але й ієрархічний 
характер. Говорячи про англійську мову, що обслуговує суспільство західного 
типу, що розвивалося без різких якісних стрибків, правомірно очікувати, що на 
сучасному етапі його розвитку можна знайти досить значну кількість прикладів 
закріплення в мовних формах соціальної несправедливості. Питання тільки в тім, 
щоб диференційовано підходити до кожному конкретного випадку. 

Одним з таких прикладів є маркірування іменників, що позначають 
професії (особливо престижні) словами "lady", "woman", "female", коли мова йде 
про жінку. Причини появи таких лексичних одиниць, насамперед, зв'язані з 
феміністським рухом. Феміністи стверджують, що носії мови асоціюють такі 
престижні професії як "doctor", "layer", "scientist" і деякі інші з особами тільки 
чоловічої статі, тоді як менш престижні, як, скажемо, "nurse" – тільки з особами 
жіночої статі. Тому вони і пропонують ввести в мову маркіруючи елементи, що є 
ознаками жіночого роду. Поява сполучень типу ''lady doctor" можна розглядати, 
як відображення, з одного боку, деяких змін у західному суспільстві у тому 
відношенні, що усе більше жінок опановують професії, що раніше вважалися 
доступними лише чоловікам, а з іншого боку – усе ще виняткового характеру і 
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нетиповості цього явища. 
Можна побачити декілька прикладів вживання нових лексичних одиниць 

такого типу: 
"It is totally irrelevant whether they are men or women musicians because it's 

the music of the oppressed'" ["Morning Star", December, 7, 1987]. 
"This is part of Nancy G. Hollar's introduction to a lavish new publication that 

encapsulates five centuries of women painters and sculptors from the Renaissance to 
the present day" ["Morning Star", November, 17, 1987]. 

З аналізу приведеного фактичного матеріалу можна зробити висновок, що 
соціальні зміни, що відбуваються в буржуазному суспільстві, а саме залучення 
усе більшої кількості жіночого населення до виробничої і суспільної діяльності, 
відбилися у функціонуванні таких лексичних одиниць мови як назви професій і 
посад, що відносяться до жінок. І хоча жінки опанували практично всіма 
професіями, що раніш були долею лише чоловіків, однак це явище усе ще не 
типове для західного суспільства, і носії мови як і раніше асоціюють такі 
престижні професії, як "doctor", "writer", "judge" і т.п. із представниками 
чоловічої статі. І тому, коли така професія вживається стосовно жінки, 
практично завжди її назва вживається з маркіруючим елементом "woman", "lady", 
"female". 

У сучасному буржуазному суспільстві жінка не стала ще рівноправним 
членом суспільства, ідеологія буржуазного суспільства ставить на перше місце 
інтереси представників чоловічої статі як головних виробників капіталістичного 
прибутку. І, природно, диференціація соціальних ролей чоловіка і жінки в 
буржуазному суспільстві не може не знайти відображення в мові, у її 
функціонуванні. Але разом з тим не можна погодитися з виведеною феміністами 
на цій основі тезою про класову природу мови, що випливає з розгляду мови як 
знаряддя соціального гноблення, з їхнього прагнення поліпшити положення 
жінки шляхом «поліпшення» мови за допомогою реформ. Складний, 
багатоступінчастий і опосередкований характер зв'язків між соціальними 
явищами і мовою виключає можливість розгляду структури соціальної 
диференціації мови як дзеркального відображення соціальної диференціації 
суспільства. 

Прагнення феміністів удосконалювати мовну систему, в процесі 
спілкування між людьми, безсумнівно шляхетні. Але їхні погляди й ідеї 
помилкові з деяких питань.  

По-перше, не можна погодитися з твердженням феміністів про класову 
природу мови як засобу соціального гноблення і про пряме відображення в мові 
соціальної диференціації суспільства.  

І, по-друге, не можна погодитися з трактуванням понять «мова» і 
«мовлення». Мова нейтральна в класовому відношенні і сама по собі не може 
бути знаряддям соціального гноблення. Мовлення в класовому суспільстві може 
приймати яскраво виражений класовий характер, тому що саме в мовленнєвій 
практиці використовуються різні цілі комунікації, обумовлені, поряд з іншими 
факторами, соціальним статусом і роллю індивіда, які, хоч і посередньо, але 
залежать від його відношення до засобів виробництва. 
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Методологія, що відкидає ідею про класову природу мови, дозволяє 
показати даремність зусиль феміністів видалити з мови всі сліди панування 
чоловіків, і в такий спосіб зробити крок уперед на шляху до ліквідації соціальної 
нерівності. Такі ідеї утопічні за своїм характером і дуже шкідливі. Мова відіграє 
важливу роль у формуванні людської свідомості. Тому спроби здійснити 
реформу мови і на цій основі ліквідувати соціальну несправедливість 
підмінюють головні проблеми другорядними. Адже головне не в тім, щоб 
змінити мовні форми, а в тім, щоб змінити думки, установки і уявлення людей, 
що користуються цими формами.  

З багатовікової історії розвитку людського суспільства ясно, що 
встановлення щирої рівноправності двох статей можливо лише в результаті 
революційної боротьби за соціальні зміни. Феміністи ж створюють погрозу 
підміни соціальної реформи реформою мови. Таким чином, вони можуть 
відвернути людей від головної й основної задачі – боротьби за соціальні 
перетворення, що дуже небажано на сучасному етапі – етапі нового підйому 
боротьби проти усіх видів гноблення і нерівності. 
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу, зокрема функціонуванню оказіоналізмів.  
Ключові слова: публіцистичний дискурс, неологізм, оказіоналізм. 
Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик современного 

англоязычного публицистического дискурса, в частности функционированию 
окказионализмов. 

Ключевые слова: политический дискурс, политическое выступление, компаративный 
анализ. 

The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of the modern 
English publicistic discourse. In particular, the functioning of occasionalisms has been analyzed. 

Key words: publicistic discourse, neologism, occasionalism. 
Створення нових слів зумовлене потребою суспільства розкрити нові 

121 
 



поняття, які виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури. Аналіз 
неологізмів та спостереження за інноваційними процесами свідчать, що кількісні 
зміни в словниковому складі спричинили і якісні зміни в шляхах, способах і 
засобах збагачення, які зумовлені власне лінгвістичними чинниками розвитку 
лексичного складу мови. Інноваційні процеси охоплюють мову нерівномірно, а 
одним з найбільш інноваційно проникних дискурсів є публіцистичний.  

Актуальність нашого дослідження, таким чином, зумовлена тим, що 
інноваційний склад публіцистичного дискурсу весь час оновлюється, 
відтворюючи особливості як індивідуального, так і колективного 
світосприйняття, а отже потребує широкого лінгвістичного аналізу. 

Метою роботи є визначення лексико-прагматичних характеристик 
функціонування лексичних інновацій в сучасному англомовному 
публіцистичному дискурсі. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення 
низки завдань: 

– дати визначення публіцистичному дискурсу; 
– охарактеризувати оказіоналізми як різновид лексичних інновацій; 
– проаналізувати особливості реалізації прагматичної функції 

оказіональними лексемами у публіцистичному дискурсі. 
Об’єктом дослідження виступають оказіональні лексеми сучасного 

англомовного публіцистичного дискурсу.  
Предметом аналізу виступають лексико-прагматичні особливості 

зазначених одиниць. 
Матеріалом дослідження виступили 300 оказіональних лексем, відібраних з 

періодичних видань Великої Британії та США за 2009-2012 рр. 
Методи дослідження: метод суцільної вибірки; структурного та 

семантичного аналізу; метод прагматичного аналізу. 
Теоретичне значення роботи визначається тим, що в ній запропонований 

комплексний підхід до дослідження оказіональних лексем публіцистичного 
дискурсу з урахуванням їхніх лексико-прагматичних характеристик. 

Практичне значення роботи визначається тим, що її результати можуть 
бути використані в процесі викладання теоретичних курсів з лексикології та 
прагматики сучасної англійської мови. Теоретичні результати та фактичний 
матеріал можуть використовуватися студентами при проведенні ними власних 
досліджень. 

В останні десятиліття в ангійській лексичній системі відбуваються 
кількісні та якісні зміни внаслідок впливу мовних і позамовних чинників. До 
мовних чинників належать, насамперед, розширення можливостей точнішого 
відображення об’єктивної реальності, прагнення до подолання номінативної 
недостатності та до уніфікації мовних засобів, прагнення носіїв мови поповнити, 
поглибити й розширити уявлення про предмет або явище, деталізувати поняття, 
ознаки завдяки розмежуванню смислових і функціональних відтінків [1] 

Окрім зазначених вище лінгвістичних, виникнення сучасних інновацій 
зумовлене екстралінгвістичними чинниками. Зокрема: політико-економічні зміни 
(акцент робиться на тому, що саме відбувається у період політико-економічних 
змін у лексичних інноваціях і який вигляд має загальна характеристика цього 
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відображення у мовах). Нова лексика, яка співвідноситься з політичним та 
економічним життям, становить найбільшу соціофункціональну групу інновацій 
останніх десятиліть [3; 5; 6]. 

Отже, сучасний етап розвитку людства характеризується безпрецедентним 
зростанням і розширенням суспільно-політичних, економічних, наукових і 
культурних зв’язків між народами, а це сприяє появі нових понять в таких 
важливих сферах життя, як політика, інформаційні технології, економіка тощо. 
Нові поняття потребують термінів та дефініцій, що зумовлює виникнення 
великої кількості інновацій, які позначають нові та актуальні явища [8, с. 157]. 

Розуміючи дискурс згідно з визначенням, запропонованим представниками 
Харківської лінгвістичної школи, як мовленнєво-комунікативну діяльність, що 
протікає у широкому соціокультурному контексті та є сукупністю процесу і 
результату [2, с. 2], публіцистичний дискурс визначаємо як інституалізовану 
мовленнєво-комунікативну діяльність, що реалізується у межах публіцистичних 
засобів масової інформації. Здатність публіцистичного дискурсу до 
відображення актуальних проблем як соціуму в цілому, так і окремих його 
представників робить його адекватним контекстом для аналізу лексичних 
інновацій різних типів. 

Термін «інновація» включає в себе як узуальні, так і оказіональні 
новотвори сучасної англійської мови, проте, зважаючи на мету і завдання нашого 
дослідження, вважаємо за потрібне розмежувати поняття неологізму та 
оказіоналізму. Неологізми визначаємо як нові слова, що відбивають зміни в 
навколишній дійсності та  відповідають соціальним потребам мовного колективу 
[4]. Номінативна, функціональна, семантична і стилістична неоднорідність 
лексичних неологізмів призвела до усвідомлення необхідності детальнішої 
класифікації класу лексичних інновацій. 

Основним критерієм розподілу інновацій на класи вважаємо входження / 
невходження до узусу. Відповідно до нього, на кожному етапі розвитку мови в 
ній можна виділити лише два класи інновації – неологізми та оказіоналізми. 

Услід за О.Г. Ликовим, оказіоналізми розуміємо як вираження протиріччя 
між фактом мовлення, з одного боку, і системою і нормою мови, з іншого. Ця 
інновація хараткризується наступними ознаками, а саме: приналежність до 
мовлення, одноразовість, контекстуальна залежність, непередбачуваність, 
номінативна факультативність, експресивність, ненормативність, творимість, 
невідтворюваність, словотворча похідність синхронно-діахронна дифузність, 
нездатність до утворення контексту [7]. 

Оказіоналізми у публіцистиці виступають засобом номінації нових фактів 
суспільного та політичного життя, а в прагматичному аспекті – засобом 
привернути увагу реципієнта та зацікавити його в інформації, що передається. 
Саме цьому оказіоналізми часто розташовані у ключових з прагматичної точки 
зору місцях (заголовки, назви рубрик тощо). 

(1) Bighead (The Washington Post). 
(2) I'm half-and-half (The Washington Post). 
(3) Нe was an anti-anti-American, and often criticized anti-American 

propaganda in London for what it was (American Enterprise). 
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(4) She resembled a rather tall and scrawny, black-legged, black-crested, 
blackbreasted (The San Francisco Chronicle). 

(5) I just black-coffeed my way through (The Washington Post). 
(6) Albanianization of the local residents (The Christian Science Monitor). 
(7) A megabook is a book expected to be a megahit, perhaps making somebody 

megarich. (The Christian Science Monitor). 
(8) The “fundies”in the multi-national organization [Greenpeace] object 

fiercely to Solos size and fuel consumption and want a greener wind-assisted 
alternative, while the “realos” say they need something strong and fast enough to 
compete naval ships. (The Christian Science Monitor). 

Прагматична функція оказіоналізмів реалізується за рахунок 
прагматичного компоненту семантичної структури оказіоналізму, що 
пояснюється наявністю експресивних та аксіологічних сем.   
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Стаття присвячена семантичному та лінгвокультурологічному аналізу англійських та 
українських прислів'їв та приказок, які характеризують ставлення цих народів до родинних 
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цінностей; виділені змістовні логеми паремій; на базі методів лінгвокультурології проведено їх 
аналіз; визначені особливості менталітетів двох етносів в аспекті родинних цінностей. 

Ключові слова: прислів'я та приказки; мова та культура; менталітет; 
лінгвокультурологія; етнос; національні відзнаки; логема. 

Статья посвящена семантическому и лингвокультурологическому анализу английских и 
украинских пословиц и поговорок, характеризующих отношение этих народов к семейным 
ценностям; выделены смысловые логемы паремий; на базе методов лингвокультурологии 
проведен их анализ, определены особенности менталитета двух этносов в аспекте семейных 
ценностей. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки; язык и культура; менталитет; 
лингвокультурология; этнос; национальные отличия; логема. 

The article focuses on the semantic and linguocultural analysis of the English and Ukrainian 
proverbs and sayings that characterize the attitude of these two nations towards family values; 
semantic logemas of proverbs have been singled out; they have been analyzed on the basis of 
linguocultural methods; the peculiarities of the mentality of the two ethnoses in the aspect of family 
values have been defined.  

Key words: proverbs and sayings; language and culture; mentality; linguoculturology; ethnos; 
national distinctions; logema. 

У кожного народу з давніх часів у мовному побуті поряд зі словами та 
стійкими поєднаннями слів використовуються і стійкі фрази, один з різновидів 
яких складають паремії. Під пареміями у цьому дослідженні розуміються стійкі в 
мові та відтворюємі в мовленнєвому процесі анонімні  

висловлювання (прислів’я та приказки),  які  є  придатними  для  вживання  
у  дидактичних  цілях [15, c. 67]. Вони привертають увагу своєю семантичною 
ємністю і здатністю до вживання в різних мовних ситуаціях і з різними мовними 
цілями.  

Дослідження сучасної лінгвістики в галузі пареміології зосереджені, 
головним чином, на вивчені певних концептів, що реалізуються як у прислів’ях 
однієї мови, наприклад, наукові праці Д.Ю. Полініченка і  
О.О. Панченка [14, 13], так і різних, в яких порівнюються лінгвокультурологічні 
аспекти концептів [2, 3]. Вивчення концептів на матеріалі саме пареміологічного 
фонду є цілком зрозумілим, адже завдяки образності прислів’їв та приказок “той 
чи інший експлікований концепт відображається його носіями, з одного боку, 
глибоко та об’ємно, з іншого боку, володіє (відносно його носіїв та їх 
комунікації) високою лінгвопсихологічною привабливістю” [13, с. 103]. 

Актуальність даного дослідження обумовлена нерозробленістю теми 
відображення понять про родинні цінності в пареміологічних фондах англійської 
та української мов. Розробка даної проблематики видається перспективною для 
вивчення етнічного аспекту в пареміології та аналізу особливостей ментальності 
представників цих народів. 

Об’єктом дослідження є англійсткі та українські прислів’я та приказки. 
Предметом дослідження є англійські та українські родинні цінності в 

системі ментальності цих народів, актуалізовані паремійними одиницями двох 
мов. 

Метою дослідження є виявлення особливостей англійського та 
українського менталітетів в питаннях родинних цінностей на базі паремійного 
фонду цих двох мов. 
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Матеріалом роботи послугували 304 прислів’я  та приказки, пов’язаних із 
родинними цінностями (115 англійских і 189 українських), виокремлених 
шляхом суцільної вибірки з тлумачних словників, збірок паремійних одиниць та 
фразеологічних довідників обох мов. 

Поряд з фольклорним, літературознавчим, та, власне, лінгвістичним 
підходами до паремій, в XIX ст. виник ще один, лінгвокультурологічний. 

Лінгвокультурологія – це галузь лінгвістики, що виникла на стику 
лінгвістики та культурології і досліджує прояви культури народу, які 
відобразилися й закріпилися в мові. З нею тісно пов'язана етнолінгвістика та 
соціолінгвістика, причому настільки тісно, що це дозволяє В.М. Телії вважати 
лінгвокультурологію розділом етнолінгвістики. Але тим не менш це принципово 
різні науки.  

Прислів’я та приказки виявилися цікавими для досліджень 
лінгвокультурологів в аспекті втілення в них, як в стійких фразах, народної 
психології та філософії, того, що В. Гумбольдт свого часу назвав народним 
духом, “духовною самобутністю”. І зараз ми спостерігаємо тенденцію 
дослідження прислівно-приказкового фонду як своєрідного сховища відомостей 
про народне життя, такого собі дзеркала, що відображає не тільки побут, а й 
історію, вірування, звичаї, обряди.  

Паремії в силу своєї композиційної структури та стилістичного 
оформлення є символічними єдностями мовної форми та вираження в ній 
морально-утилітарного змісту. Моральні та утилітарні норми, виражені в 
пареміологічних одиницях, всередині однієї і тієї ж культури, як і в різних 
культурах, можуть збігатися та діаметрально відрізнятися за своїми оцінками тієї 
чи іншої поведінки. Культурні домінанти мови носять відносний характер і 
встановлюються при порівнянні культур за ознакою кількості ціннісно-
маркованих суджень. Відсутність або незначна кількість паремійного матеріалу 
на певну тему свідчить про неактуальність цієї теми для ціннісної картини світу 
даного народу.  

В паремійному фонді мови зберігаються специфічні риси буденної 
свідомості етносу. Пареміологічно відображене знання, представлене в окремих 
мовних системах, спирається на повсякденний досвід людей як членів 
конкретних етнокультурних спільнот, на традиції, звичаї та вірування народів. 
Тому для забезпечення повноти дослідження питання про родинні цінності 
здається необхідним проаналізувати його пареміологічну реалізацію. 

Виявляється, що пареміологічні одиниці утворюють одну з семіотичних 
підсистем, яка забезпечує процес повноцінної комунікації носіїв однієї мови.    
Як вказують соціолінгвісти, виникнувши як історична необхідність, мова 
покликана відповідати тим вимогам, які пред’являє до неї суспільство. Разом з 
тим вона відбиває стан суспільства та активно сприяє його прогресу. 

За словами В. фон Гумбольдта за допомогою мови ми відкриваємо 
багатство світу,  різноманіття того, що ми пізнаємо в ньому, й людське буття стає 
для нас більш широким. Кожна мова має свій характер, в мові ми завжди 
знаходимо “сплавлення споконвічно мовного характеру з тим, що сприйнято 
мовою від характеру нації” [6, c. 373]. 
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Мова не існує поза культурою як “соціально успадкованої сукупності 
практичних навичок та ідей, що характеризують наш спосіб життя” [16, c. 185]. 
Як один з видів людської діяльності, мова виявляється складовою частиною 
культури, яка визначається як сукупність результатів людської діяльності в 
різних сферах життя людини: виробничій, суспільній, духовній. Однак як форма 
існування мислення та, головне, як засіб спілкування, мова стоїть в одному ряду 
з культурою. Якщо ж розглядати мову з точки зору її структури, функціонування 
та способів оволодіння нею (як рідною, так й іноземною), то соціокультурний 
шар, або компонент культури, виявляється частиною мови або фоном її 
реального буття. 

Мова і культура, безсумнівно, окремі самостійні явища. Разом з тим у 
своєму розвитку та синхронному співіснуванні вони настільки тісно 
співвідносяться та взаємодіють одна з одною, що закономірно, з одного боку, 
постає питання про мову як одну з основних форм реалізації національної 
культури, як найважливішого компоненту національної культури та 
фундаментального фактора її існування та розвитку, з іншого боку, йдеться про 
мову як про продукт національної культури. Г.О. Винокур стверджував: “Окрема 
мова є індивідуальним і неповторним історичним явищем, що належить даній 
індивідуальній культурній системі... Навіть цілком залишаючись на ґрунті однієї 
мови ... ми вже вивчаємо тим самим відповідну культуру, саме першу, й у 
відомому відношенні, можливо, найважливішу главу її історії” [5, c. 211]. 

Національна культура найбільш повно та яскраво проявляється в таких 
одиницях мови, як слова, фразеологізми та мовні афоризми, що включають в 
себе прислів’я та приказки. Саме цей пласт мови безпосередньо відображає 
позамовну дійсність, називає предмети та явища світу, що нас оточує, фіксує 
зміст, який бере початок з умов життя народу – носія тієї чи іншої мови, будучи 
дзеркалом та хранителем національної культури, ментальності етносу. 

Не буде перебільшенням констатація того факту, що терміни 
“ментальність” і “менталітет” стали  майже ключовими словами наукових праць 
сучасних лінгвістів, культурологів, етнологів, психологів, а також і 
“міждисциплінарщиків”. Тим не менш, “загальноприйнятних” дефініцій цих 
складних понять все ще не існує, незважаючи на вал наукової літератури, наявної 
з цих питань [1, 8, 9, 10, 12]. 

На думку істориків школи “Анналів”, що і ввели цей термін, ментальність 
– це “система образів, ... які ... лежать в основі людських уявлень про світ і про 
своє місце в цьому світі й, отже, визначають вчинки та поведінку людей” [7, с. 
52]. При такому розумінні ментальності французьке слово mentalité, яке важко 
перекладається на іноземні мови найближче виявляється до українського слова 
світорозуміння, що характеризує в даному контексті суспільні формації, епохи 
або етнічні спільності. 

Наше завдання полягає в тому, щоб визначити особливості ментальності 
етносу, ґрунтуючись на припущенні про те, що пареміологічні одиниці тієї чи 
іншої мови є матеріальним носієм домінантних рис світобачення даного народу. 
За образним висловом О. О. Корнілова, паремії є нібито “віконцем”, крізь яке 
проступають образи невловимого в силу ідеальності свого існування явища 
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етнічної ментальності [11, c. 59]. 
Спочатку хотілося б зазначити, що майже в самому початку дослідження, 

ми вимушені були прийти до несподіваного висновку, щодо особливостей 
відображення поняття “кохання” у зв’язку з темою родинних цінностей. Логічно 
було б припустити, що поняття “кохання” буде досить тісно переплітатися з 
нашою тематикою й що ми знайдемо багато паремій, які б документально 
зафіксували цей зв’язок. Але, врозріз з нашими очікуваннями, з усього 
виокремленого нами пареміологічного матеріалу, тільки лічені прислів’я 
пов’язують поняття “шлюб” та “родина” з поняттям “кохання”. В англійських 
прислів’ях це: Love is a flower which turns into fruit a marriage; Marriage is the 
tomb of love. Бачимо, що в цих двох пареміях дається прямо протилежна оцінка 
того, що трапляється з коханням після одруження, й оцінка ця достатньо 
категорична. В українських приказках їм відповідають наступні вислови: 
Стрічалися – цілувалися, а як в одну хату зійшлися, за чуби взялися; Доки не 
поберуться, любляться; а як поберуться, то судяться. Бачимо, що в 
українському пареміологічному фонді не представлені прислів’я, які б оцінювали 
зв’язок кохання та шлюбу з позитивної точки зору. 

Під  час  спроби  класифікації  паремій  з  темою “родинні цінності”  нами  
було використане  поняття  “логема”.  Логема  (термін  П. В.  Чеснокова)  –  це  
логіко-семантична одиниця узагальненого характеру, під яку можуть бути 
підведені окремі групи паремій. Логема виступає в якості узагальнюючої 
вихідної думки, яка об’єднує групи конкретних характеристик та оцінок окремих 
культурно значущих сутностей, які присутні в пареміологічному фонді [17]. 

Так, серед найбільш численних логем, що представлені в памеміологічних 
фондах обох мов, слід відзначити прислів’я-поради, щодо критеріїв вибору свого 
майбутнього супутника життя. Це питання розглядається в багатьох аспектах – 
від зовнішності до якостей партнера, як працівника. Але значно більший інтерес 
викликають поради, щодо того, звідки твоя наречена повинна бути родом (для 
чоловіків), тому що погляди двох етнокультур в цьому питанні радіально 
розходяться. Тоді як англійська народна мудрість радить “Better wed over the 
mixen than over the moor”, українська їй суперечить “Бери жінку здалека, а купуй 
корову зблизька”, “ З одного села ні поросяти не купуй, ні жінки не бери”. Ця 
розбіжність обумовлена історично-соціальними умовами формування 
національних особливостей того чи іншого суспільства, в нашому ж випадку – 
яскраво вираженою ендогамією англійців [4]. 

Виділяємо й такі змістовні логеми, які зустрічаються тільки в паремійному 
фонді однієї з мов і зовсім відсутні в іншій. Так, наприклад, британському 
менталітету властиво надавати велике значення питанням фінансової 
забезпеченності, в тому числі й фінансовим можливостям нареченого перед 
вступом в шлюб. З цього приводу знаходимо прислів’я: First thrive and then wive. 
До того ж звертається увага на те, що неодруженому чоловікові набагато легше 
живеться та заробляється: When a man’s single, his pockets will jingle. В свою 
чергу, в українських приказках ми не знаходимо висловів подібного змісту, 
натомість зустрічаємо багато прислів’їв, що описують ставлення до матері: Нема 
у світі цвіту цвітішого над маківочки, нема ж і роду ріднішого над матіночки; 
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Жінка для совіту, теща для привіту, матінка рідна краще всього світу; Нема в 
світі правди — тільки рідна мати; Матір не купити, не заслужити; Отець 
вмре, то півсироти дитина, а мати, то вже цілая сиротина. Така велика 
кількість висловів цієї тематики зумовлена тим фактом, що українська та взагалі 
слов’яньска психіка має жіноче начало [18]. 

Таким чином за допомогою зіставлення та аналізу паремій англійської та 
укрїнської мов є можливим виявлення особливостей ментальності цих народів. 
Дослідження  та  викладання  таких понять  – духовних універсалій як  родинні 
цінності, грає важливу роль у вирішенні такої актуальної  задачі  як  комунікація  
між  представниками  різних  народів  та  культур, виходячи з того, що мову слід 
вивчати в нерозривній єдності зі світом та культурою народу,  для  якого  вона  є  
рідною.  У  зв’язку  з  цим  перспективними  є  подальші дослідження  з  метою  
порівняння  паремій  різних  мов,  зокрема  англійської  та української  у  
контексті  культурних  особливостей  та  постійних  змін  у  мовних картинах 
світу представників цих націй. 
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У статті розглядається виховання культури міжетнічних відносин студентів як 
міждисциплінарна проблема; визначається та обґрунтовується ефективність запровадження 
тренінгового курсу з виховання культури міжетнічних відносин студентів на заняттях з 
англійської мови. 

Ключові слова: виховання культури міжетнічних відносин, етнокультурна 
компетентність, культура міжетнічних відносин, міжетнічні відносини, тренінговий курс.  

В статье рассматривается воспитание культуры межэтнических отношений студентов 
как междисциплинарная проблема; определяется и обосновывается эффективность проведения 
тренингового курса по воспитанию культуры межэтнических отношений студентов на 
занятиях по английскому языку. 

Ключевые слова: воспитание культуры межэтнических отношений, культура 
межэтнических отношений, межэтнические отношения, тренинговый курс, этнокультурная 
компетентность.  

The article focuses on upbringing of inter-ethnic relations culture of students as an 
interdisciplinary problem; efficiency of the training course on upbringing of inter-ethnic relations 
culture of students at the English lessons is determined and proved. 

Key words: ethnocultural competence, inter-ethnic relations, inter-ethnic relations culture, 
training course, upbringing of inter-ethnic relations culture.  

Одними із основних напрямків етнонаціональної політики нашої держави є 
визнання багатоетнічного характеру українського суспільства, підтвердження 
права всіх його членів на збереження та подальший розвиток своєї культурної 
спадщини, а також оцінка внеску етнічних спільнот у розвиток українського 
суспільства. Актуальність даного дослідження полягає у необхідності 
формування у кожного громадянина України усвідомлення значущості внеску 
кожного етносу в скарбницю національних і загальнолюдських надбань й 
розуміння взаємозв’язку етнічних культур разом з утвердженням високої 
культури міжетнічних відносин.  

Аналіз вузівської практики дав змогу дійти висновку, що виховання 
культури міжетнічних відносин студентів проводиться безсистемно і переважно 
має епізодичний характер. Складність розв’язання цієї проблеми посилюється 
суперечностями між: усвідомленою у суспільстві необхідністю виховання 
культури міжетнічних відносин студентів різних соціокультурних груп та 
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недостатньою розробленістю змісту, форм і методів її виховання; між потребою 
науково-методичного та змістовного забезпечення процесу виховання культури 
міжетнічних відносин студентів та недостатньою його розробленістю у теорії та 
практиці вищої школи, особливо в рамках курсу з англійської мови. 

Об’єкт дослідження – процес виховання культури міжетнічних відносин 
студентів в умовах університетської освіти. 

Предмет дослідження – форми і методи виховання культури міжетнічних 
відносин студентів на заняттях з англійської мови.  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні специфіки 
виховання культури міжетнічних відносин студентів та експериментальній 
перевірці методики, що сприятиме успішному вихованню культури міжетнічних 
відносин студентів на заняттях з англійської мови.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що здійснено детальний 
аналіз провідних тенденцій розвитку теорії міжетнічних відносин у філософії, 
соціології, етнології, психології та педагогіці, на основі якого виявлено й 
охарактеризовано специфіку виховання культури міжетнічних відносин 
студентів; науково-методично обґрунтовано та змістовно забезпечено процес 
виховання міжетнічних відносин студентів на заняттях з англійської мови.  

Міжетнічні відносини супроводжують увесь розвиток людської цивілізації. 
Вони носять глобальний характер, тож впливають на всі сфери суспільного 
життя. У цьому контексті слід філософськи осмислити шляхи досягнення згоди 
між народами й зафіксувати їх у законодавчих актах, деклараціях, міждержавних 
і загальносвітових угодах, а також, що вкрай важливо, прийняти систему 
цінностей, яка матиме світове визнання і в основі якої лежатимуть такі загальні 
поняття, як консенсус, компроміс, терпимість, прощення, ненасильство, 
співчуття, розуміння, співпереживання тощо. 

Аналіз сучасного стану процесу розвитку міжетнічних відносин у 
полікультурному середовищі дозволив виокремити дві тенденції:  

– диференціація, самовизначення, самоутвердження етносів, держав, країн, 
національних територій, що супроводжується конфліктами, виявом агресії, 
прагнення набути відповідного статусу, не враховуючи думки інших етносів; 

 – зростання потреб у розширенні контактів з іншими етносами в плані 
економічних, політичних потреб, на ґрунті розширення інформаційно-
комунікативної сфери, культурних зв’язків.   

Результати аналізу філософської, соціально-педагогічної, етнологічної 
літератури, досвід соціально-педагогічної практики з теми дослідження 
дозволяють визначити багатогранність та міждисциплінарність поняття 
«міжетнічні відносини». Було визначено характерні особливості та зміст поняття 
«міжетнічні відносини» із позицій етнології, історії, соціології, філософії та 
педагогіки. Так, етнологи зі всіх стосунків між етнічними групами вивчають 
зазвичай міжкультурні взаємодії. У полі зору істориків знаходяться стосунки між 
народами в ретроспективі. У політичній соціології досліджується вплив 
характеру міжнаціональних стосунків на політичну обстановку в країні, регіоні. 
Предметом дослідження етносоціологів при вивченні міжетнічних відносин є 
уявлення про свою й іншу групу, сприйняття її, готовність до контактів з нею. 
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За видами контактів та взаємодій було виокремлено види вивчення 
міжетнічних відносин: на макро-, мезо- та мікрорівнях [3, с. 171]. Для вивчення 
міжнаціональних відносин існує ряд теорій, а саме – теорія установки, 
конфліктологічна теорія, структурний функціоналізм [2, с. 27].  

Міжетнічні відносини сьогодні стають об’єктом пильної уваги педагогів, 
при цьому визначається недостатня розробленість досліджуваної проблеми, 
відсутність системного підходу у використанні різноманітних форм та методів 
щодо вирішення проблеми виховання культури міжетнічних відносин. 

Здійснений аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дозволив 
визначити, що культура міжетнічних відносин проявляється у повазі інтересів, 
прав, самобутності народів; у підготовці особистості до свідомого життя у 
вільному, демократичному суспільстві; готовності й умінні йти на компроміси із 
різними етнічними, релігійними групами заради миру в державі. 

Дослідження науковців щодо особливостей студентського віку свідчать, що 
саме в цьому віці починає формуватися почуття культурної ідентичності людини, 
а відповідно підвищується інтерес до питань культурної належності. Періодом 
найбільш активного розвитку моральних почуттів є, на думку ряду вчених, 
зокрема, М.І. Д’яченка, Л.А. Кандибовича, А.В. Петровського, вік 18-20 років, 
тобто період навчання у вищому навчальному закладі [5, 7]. Дослідження 
науковців свідчать про підвищення інтересу до моральних проблем саме в цьому 
віці. Вони відзначають, що конфлікти, які виникають в академічній групі, 
найчастіше спричинені морально-етичними проблемами. 

Тому пріоритетним завданням педагогіки стає виховання культури 
міжетнічних відносин як аспекту ціннісного виховання задля гармонізації та 
врегулювання міжетнічної напруженості, встановлення позитивних відносин, що 
передбачає необхідність подальшого вивчення сутності проблеми формування 
міжетнічних відносин не лише в теоретичному, але й практичному значенні. 

Як свідчать дослідники [1, 4, 6], роль освіти як чинника культурного 
розвитку й прогресу явно недооцінювалася в останні десятиліття: вона не 
розглядалася як засіб розв’язання найгостріших соціально-політичних, 
міжетнічних, міжкультурних проблем у сучасній Україні.  

З цією метою освіта повинна сприяти усвідомленню людиною власних 
коренів, свого місця у світі, засвоєння кожним індивідом етнокультури 
спільноти, як способу її буття, з тим, щоб у майбутньому вміти вступити в діалог 
з іншими культурами, вільно рухатися у їхньому просторі. Це вірний шлях до 
формування етнокультурної компетентності, діалогу культур, без чого 
неможливе вільне просування у спільному європейському та світовому просторі. 

Постановка проблеми формування етнокультурної компетентності 
потребувала визначення поняття «компетентність». В наукових працях і 
психолого-педагогічних дослідженнях це поняття означає досконале знання своєї 
справи, суті роботи, яка виконується, складних зв’язків, явищ і процесів, 
можливих способів і засобів досягнення окреслених цілей. В зміст цього поняття 
входять три аспекти: проблемно-практичний, змістовий та ціннісний [8]. 

Етнопсихологічний словник трактує поняття «етнокультурна 
компетентність» як « ... міру прояву людиною знань, умінь і навичок, які 
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дозволяють їй адекватно оцінити специфіку і умови взаємодії з представниками 
інших етнічних спільнот, знайти єдино правильні форми співробітництва з ними 
з метою підтримання атмосфери згоди і взаємодовіри» [9].  

Ми дотримуємося визначення етнокультурної компетентності як володіння 
особистістю такими компетенціями, як прийняття відмінностей, повага до інших 
людей, здатність гармонійно співіснувати з людьми інших культур, мов та 
релігій, бути готовими долати забобони та йти на компроміси. 

Теоретичний аналіз філософської і психолого-педагогічної літератури 
дозволяє зробити висновок, що передумовами формування етнокультурної 
компетентності студентів є етнокультурна ідентифікація студента; включення в 
діяльність через «занурення» в світ етнокультури; етнокультурна теоретична та 
практична підготовка студентів. 

Виявлено, що формування етнокультурної компетентності студентів вищої 
школи можливе за умов: створення та впровадження програми виховання 
національної самосвідомості та культури міжнаціонального спілкування 
студентів; оволодіння студентами основами етнокультури представників інших 
національностей; включення елементів етнокультури до змісту занять з 
англійської мови.  

У процесі дослідно-експериментальної роботи теоретично обґрунтовано та 
розроблено тренінговий курс “Cross-Cultural Relations”, який складався із трьох 
взаємопов’язаних між собою етапів: підготовчого, основного та завершального. 
Ефективність реалізації завдань підготовчого етапу залежала безпосередньо від 
педагогічної взаємодії викладача, студентів та представників інших 
національностей, що створювала ситуацію взаємодовіри, високу емоційну 
активність студентів у процесі формування етнокультурної компетентності.  

Результати роботи на основному етапі підтвердили доцільність 
ознайомлення студентів з етнокультурою представників інших національностей 
та необхідність проведення етнокультурної роботи у ВНЗ з метою підготовки 
кваліфікованих фахівців для роботи в поліетнічному середовищі.  

Метою завершального етапу було широке використання етнокультурних 
знань, вмінь і навичок у самостійній роботі студентів у поліетнічному 
середовищі. Це підсумковий етап, на якому йде оцінка та переоцінка поглядів, 
підходів до видів роботи етнокультурного спрямування.  

Таким чином, розроблений нами тренінговий курс підтвердив 
сформованість у студентів етнокультурної компетентності, яка полягала в 
активному сприйманні студентами актуальних проблем сучасного стану 
етнокультури представників інших національностей, в постійній орієнтації у 
своїй майбутній професійній діяльності на загальнолюдські цінності й традиції 
різних етносів; толерантності, лабільності, корекції поведінки в нестандартних 
міжетнічних ситуаціях; наявності глибоких та міцних знань про зміст культури 
різних етнічних груп; володінні достатніми етнокультурними вміннями; 
наявності здатності усвідомлювати та оцінювати адекватність власних 
педагогічних дій та форм поведінки у професійно значущих ситуаціях 
етнокультурного характеру; наявності стійкої потреби в самоосвіті; 
самовихованні, самореалізації в поліетнічному середовищі.  
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Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти зазначеної проблеми й 
передбачає подальший науково-педагогічний пошук, пов’язаний із дослідженням 
наступності виховання культури міжетнічних відносин, підвищення 
ефективності підготовки педагогічних кадрів у цьому аспекті. 
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик заголовку у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. Проаналізовано мовні засоби реалізації 
функцій заголовку у публіцистичному дискурсі. 

Ключові слова: дискурс, публіцистичний дискурс, заголовок. 
Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик заголовка в 

современном англоязычном  публицистическом дискурсе. Проанализированы языковые 
средства реализации функций заголовка в публицистическом дискурсе. 

Ключевые слова: дискурс, публицистический дискурс, заголовок. 
The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of headlines in the 

modern English publicistic discourse. The language means of realizing the functions of headlines in 
the publicistic discourse have been analyzed. 

Key words: discourse, publicistic discourse, headline. 
Публіцистичний дисурс, а саме газетні статті, відіграють надзвичайно 

важливу роль у життi суспільства: вони формують активну життєву позицію 
читача, виявляють напрямок формування суспільної думки.  
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Якщо газетний текст розглядати як структуру, що відповідає відомій 
загальній формулі “увага – інтерес – бажання – дія”, то з першим елементом 
формули збігається заголовок. Він перебуває поза текстом і є засобом передачі 
інформації, часто заголовок не просто привертає увагу, але й викликає інтерес, 
реалізуючи два, а іноді й три елементи даної формули. У зв’язку з цим саме 
заголовок відіграє особливу роль у газетному тексті, виступаючи ядром 
повідомлення, безпосередньо чи опосередковано передаючи зміст ширшої 
інформації. Заголовок “як дуже сильно спресована абревіатура тексту” прагне до 
повнішого вираження оцінки і інтерпретації, що є змістом тексту [4]. 

В останні роки газетні заголовки стали предметом особливої уваги 
лінгвістів.  Пропорційно до збільшення обсягу інформації, яку читач отримує з 
газет, зростає роль заголовка в структурі газетного тексту. Адже саме через 
заголовки можна довідатися про зміст надрукованих матеріалів, не витрачаючи 
часу на ознайомлення з надлишковою для того чи іншого читача інформацією. 
“Спостереження над заголовками газет, – стверджує В.Г. Костомаров, – проливає 
світло на особливості газетної мови загалом” [5]. Прагматична роль заголовків в 
останні роки стала предметом окремих   досліджень. І.Р. Гальперін навіть 
говорить про окремий стиль газетних повідомлень, заголовків та об’яв [2, с. 265]. 

Актуальність дослідження обумовлена загальною спрямованістю сучасної 
лінгвістики на дослідження мови як інструмента переконання та спонукання, а 
також тенденцією до всебічного та поглибленого вивчення публіцистичного 
дискурсу у зв’язку з його комунікативною організацією та прагматичним 
потенціалом. 

Метою дослідження є визначення лексико-прагматичних характеристик 
заголовків у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 

Мета дослідження визначила основні його завдання: 
- уточнити поняття публіцистичного дискурсу як адекватного контексту 

вивчення заголовку; 
- дослідити лексичні та прагматичні характеристики заголовку у 

сучасному англомовному публіцистичному дискурсі;  
- проаналізувати та класифікувати види заголовків. 
Об’єктом дослідження є заголовки у сучасних англомовних періодичних 

виданнях. 
Предметом дослідження є лексичні особливості та прагматичне 

навантаження заголовків у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі. 
Матеріалом дослідження слугували 311 заголовків, узятих із 

публіцистичних текстів, надрукованих протягом 2010-2012 років у британських 
та американських газетах, загальним обсягом 501 010 друкованих знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 
конкретної дослідницької мети були використані: стилістичний аналіз; 
прагматичний аналіз; дескриптивний метод. 

Заголовок входить у структуру тексту як семантичний і переважно 
структурний стрижень оповіді. Полемічна загостреність звучання заголовка – це 
активізація уваги читача, це обов’язкова для цього типу висловлювання вимога. 
Глибокий зміст заголовка, звичайно, поступово виявляється, розкривається в 
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тексті. Саме заголовок, що поступово реалізує свої асоціативні і реальні зв’язки з 
текстом, стає початковою ланкою зв’язку читацького сприймання з художньою 
системою різних повідомлень, на які певною мірою орієнтований заголовок [6]. 
Судячи із заголовка  читач  складає загальне уявлення про матеріал,  вибирає 
потрібне  для  більш  докладного ознайомлення, одержуючи  інформацію лише 
на рівні заголовку. 

Під заголовком у роботі розуміємо спеціальні засоби, що показують 
найбільш важливу текстову інформацію та служать опорою для читача в 
розумінні змісту. Заголовний комплекс (заголовний ансамбль) – це підсистема 
усередині текстової системи, що складається з елементів, які знаходяться поза 
текстом, та містить у собі заголовки, рубрики, підзаголовки, вводки (ліди), врізи 
(текст у тексті), анонси [7, с. 47]. 

Публіцистичний дискурс як суспільно значущий феномен є найбільш 
адекватним контекстом для дослідження основних характеристик заголовку. 

З огляду на наявні сьогодні різноманітні підходи до визначення поняття 
дискурсу ми взяли за основу визначення дискурсу, запропоноване 
представниками Харківської лінгвістичної школи [9]. Отже,  публіцистичний 
дискурс визначаємо як мовленнєвомисленнєву діяльність, яка здійснюється в 
межах періодичних друкованих засобів масової інформації [3] та реалізує 
стратегію впливу, а також інформувальну, аналітичну та розважальну стратегії за 
допомогою відповідних мовних засобів. 

Основною формою організації та продуктом цієї діяльності виступає 
газетний, журнальний текст як комунікативна єдність, обумовлена системно-
структурною організацією публіцистичного стилю, що надає йому певну 
композиційну побудову і тематичний зміст, а також відображає специфіку стилю 
крізь призму відповідного мовного жанру: інформаційного повідомлення, 
передової статті, репортажу, замітки, коментарю і т.д. 

Заголовки, поширені в публіцистичному дискурсі, зазвичай складаються з 
одного речення, яке може бути як коротким, заманливим, яскравим, так і 
поширеним. Майстерно написаний заголовок розповідає певну частину історії, 
щоб розбудити або задовольнити інтерес читача [7, с. 42]. 

Характер заголовка, його композиція, мелодика, ритм є важливими 
стилеутворюючими чинниками викладу. У жанрах художньої публіцистики  
заголовок органічно вписується в стиль тексту, обумовлює собою емоційну і 
значеннєву спрямованість усього викладу. 

Аналіз прикладів дає можливість говорити про те, що в інформативних 
заголовках переважно слова вживаються в прямому значенні, наприклад:  

(1) Police deputy pleads not guilty to assault on girl after incident shown on CCTV     /6/ 
Хоча в заголовках такого типу вживаються також засоби образності, 

зокрема метонімічне або метафоричне перенесення: 
(2) Waiting for a US-Iran handshake   /6/ 
(3)Britain’s curry houses feel the heat   /6/ 
Функція атрактивності, або функція привертання уваги, споріднює 

газетний заголовок із рекламним, оскільки принципи впливу на свідомість тут 
подібні. Для реалізації цієї функції заголовок має бути яскравим, дієвим, зокрема 
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він може бути інтригуючим або навіть сенсаційним. Властивість заголовка 
виконувати рекламну функцію змушує журналістів шукати привабливих, 
оригінальних форм, які зроблять його конкретним, яскравим, образним, свіжим: 

(4) Сhina’s carbon dragon   /6/ 
 Короткі заголовки претендують на сенсаційність та привертають увагу 

читачів, завдяки, зокрема, використанню інтертекстуальних зв’язків:  
(5) Вreaking the bread of life  /3/ 
(6) Irrational Exodus /3/ 
 Наведені приклади заголовків містять посилання на біблійні тексти, тобто 

змушують адресата пригадати певну імпліцитну інформацію. Такий підтекст 
може містити алюзії, символи, каламбури та інше неявний, прихований, 
додатковий зміст, навмисно закладений автором у тексті [2].  

 Характерною рисою є повтори слів у заголовку з метою наголошення на 
найважливіших моментах ситуації: 

(7)   A shared place, a shared problem  /3/ 
 Переважну частину заголовків статей становлять питання та відповіді на них: 
(8)  What may keep Putin up at night? /6/   
 Безпосередня зацікавленість в отриманні кваліфікованої інформації – 

одна з умов читацького інтересу до публікації. Аналіз матеріалу свідчить, що в 
газетних заголовках продуктивними є конструкції з виведеним за межі базової 
структури компонентом, пов’язаним сильною залежністю. Наприклад: 

(9)  Look who’s pro-US now: Saudi Arabia  /2/   
(10) It’s not personal… It’s digital   /4/ 
 Виокремлені компоненти відіграють важливу роль у формальній 

організації такого типу висловлювань оскільки у виокремлених компонентах 
уміщена завершувальна інформація, без якої саме висловлення втрачає свою 
комунікативну самодостатність. При такому розчленуванні смислові акценти 
розставляються дуже чітко: автор газетної статі, намагаючись звернути увагу 
читача на свою оцінку фактів, розриває внутрішньореченнєвий лінійний 
облігаторний зв’язок. 

До характерних рис заголовків належать також оказіоналізми, тобто 
індивідуальні утворення, які носять виключно мовленнєвий характер. 
Оказіоналізм є завжди індивідуальним і в своєму авторстві принципово 
співвідноситься з конкретною особою – творцем цього оказіоналізму. 
Оказіоналізм як «персональний» факт мови ще не увійшов до узусу та 
відрізняється новітністю сприйняття [8]. Такі одиниці одночасно виконують 
експресивну, апелятивну та емотивну функції, які ми у роботі об’єднали у 
прагматичну:  
 (11)  Multi-loving: Why one man isn’t enough for most women?..        /1/ 
 (12)  Sen-sational     /3/ 

Приклад 12 є заголовком до статті, у якій йдеться про нобелівського 
лауреата Amartya Sen. Особливий зоровий ефект створюється за допомогою 
різного графічного оформлення компонентів каламбуру та обігрування імені 
нобелівського лауреата Amartya Sen, при спільності його звучання зі словом 
sensational. Журналіст вважає, що будь-який читач зверне свою увагу на щось 
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сенсаційне та прочитає статтю. 
За результатами дослідження, можемо зробити висновок, що основними 

лексико-прагматичними характеристиками заголовку  у сучасному 
англомовному публіцистичному дискурсі є стандартизовані та експресивні мовні 
засоби (оказіоналізми, алюзивні елементи), різноманітні графічні засоби 
(розрядка, тип шрифта, колір), синтаксичні засоби (питання, інверсія). 

 Подальше дослідження може бути спрямоване на вивчення особливостей 
заголовків у британському та американському публіцистичному дискурсі. 
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Дана робота присвячена дослідженню факторів, які впливають на процес засвоєння та 

вивчення іноземної мови. В основу було покладено теорії методики вивчення іноземної мови 
Стівена Крашена. Внаслідок проведеного дослідження було встановлено фактори – 
тривожність та інструментальна мотивація – які є визначальними у вивченні іноземної мови в 
умовах відсутності контактів із її носіями. 

Ключові слова: афективні фактори, мотивація, процес вивчення, теорія вивчення 
іноземної мови, тривожність. 
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Данная работа освещает исследования факторов, влияющих на процессы усвоения и 
изучения иностранного языка. За основу взяты теории методики изучения иностранного языка 
Стивена Крашена. В результате проведенного исследования были  выявлены основные 
факторы, включающие тревожность и инструментальную мотивацию, которые обуславливают 
эффективность изучения иностранного языка вне языковой среды. 

Ключевые слова: аффективные факторы, мотивация, процесс изучения, теория 
изучения иностранного языка, тревожность. 

In this paper we have studied the affective factors, which influence the learning and 
acquisition process of a foreign language. It is primarily based on Stephen Krashen’s second 
language acquisition theory. The conducted research has shown that such factors as anxiety and 
instrumental motivation are the most effective factors of acquiring a foreign language in the non-
foreign language environment. 

Key words: affective factors, anxiety, learning, motivation, second language acquisition 
theory.  

There are different theories and approaches which are to explain how a foreign 
language is acquired and how affective factors such as motivation, anxiety, empathy, 
aggression influence this process. Depending on the language environment all these 
factors affect the acquiring of a foreign language in a different manner. We are 
interested in exploring the factors which have their impact on learning process in non-
foreign language environment. As a result each factor is supposed to have its own 
features, which characterize the best conditions for acquiring and learning a foreign 
language, for example, quantity and quality of a certain factor. These aspects are to be 
studied so that we could make a learning process more effective. 

The object of the study lies in researching the main factors which influence the 
second language acquisition in the non-foreign language environment of Ukraine. 

The subject of the research lies in exploring the most characteristic features of 
the affective factors for a non-foreign language environment. 

The purpose of the research is to specify the affective factors which determine 
the most effective and favorable conditions for learning and acquiring a foreign 
language in this environment.  

The theoretical value of the research is to characterize the affective factors such 
as anxiety and motivation in the non-foreign language environment in this country. The 
practical significance of these results is to determine the further goals in studying the 
affective factors with their specific features, which are to cause the process of second 
language acquisition to become more effective. 

There are numerous approaches and theories of second language acquisition and 
teaching which have a huge impact on learning process. Generally, various theories 
provide information about how people acquire their language and give an insight into 
the problem of successful language learning. 

The investigation we have conducted has led us to a conclusion that there are 
three main theories that can be individuated: the Creative Construction Theory, the 
Communicative Language Teaching and the Cognitive Approach. In this paper we are 
planning to delineate the Creative Construction Theory. This theory is based on the 
assumption that language acquisition is innately determined and that we are born with 
a certain system of language that we can call on later. Some linguists and 
methodologists support this theory and claim that each human being possesses a set of 
innate properties of a language which is responsible for the child’s mastery of the 
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native language in such a short time [2]. According to this approach, this mechanism, 
which is often referred to as the ‘language acquisition device’ (LAD), governs all 
human languages, and determines what possible form a human language may take.  

Some linguists, Stephen Krashen in particular [4], distinguish between 
acquisition and learning. Acquisition is viewed as a subconscious process which leads 
to fluency. Learning, on the other hand, is a conscious process which shows itself in 
terms of learning rules and structures. Furthermore, Krashen claims that there are three 
internal processors that operate when students learn or acquire a second language: the 
subconscious ‘filter’, the ‘organizer’ and the conscious ‘monitor’. The ‘organizer’ 
determines the organization of the learner’s language system. The ‘filter’ is responsible 
for the extent to which the learner’s acquisition is influenced by social circumstances 
such as motivation and other affective factors which normally include anger or anxiety. 
The ‘monitor’ is responsible for conscious learning. The learners correct mistakes in 
their speech according to their age and self-consciousness [4].  

Our research is primarily based on Krashen’s Input Hypothesis. This hypothesis 
includes five interrelated hypotheses that are listed below:  

1. The Acquisition-Learning Hypothesis claims that there is a difference between 
acquisition and learning. Acquisition is ‘a subconscious and intuitive process of 
constructing the system of a language, not unlike the process used by a child to ‘pick 
up’ a language’. Learning is a conscious process in which ‘learners attend to form, 
figure out rules, and are generally aware of their own process’ [2]. 

2. The Monitor Hypothesis has nothing to do with acquisition but with learning. 
The learned system acts only as an editor or ‘monitor’, making minor changes and 
polishing what the acquired system has produced. According to Krashen, three 
conditions are necessary for monitor use: 1) sufficient time, 2) focus on form, 3) 
knowing the rules [8: 27]. 

3. The Natural Order Hypothesis states that we acquire the rules of a language in 
a certain order that is predictable [8: 27]. However, this does not mean that every 
acquirer will acquire grammatical structures in exactly the same order. It states that 
certain structures tend to be acquired early and others to be acquired late [7: 28]. 

4. The Input Hypothesis poses that it is important for the acquirer to understand 
language that is a bit beyond his or her current level of competence. This means, if a 
learner is on a level I the input he gets should be I + 1 [2]. 

5. The Affective Filter Hypothesis states that it is easier for a learner to acquire a 
language when he/she is not tense, angry, anxious, or bored.  

According to some researchers [5; 7], performers with optimal attitudes 
(affective factors) have a lower affective filter. A low filter means that the performer is 
more open to the input language.  According to the affective filter hypothesis, there are 
three attitudinal or affective (emotional) factors that contribute to the presence of either 
a high or low filter. These factors are: motivation, self-confidence and anxiety. 
Motivation is defined as the learners’ orientation with regard to the goal of learning a 
second language [3].  

According to the Gardner’s socio-educational model [6], motivation is divided 
into two basic types: integrative and instrumental. Integrative motivation, defined as 
the desire to be like valued members of the community who speak the second 
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language, is predicted to relate to proficiency in terms of the two functions. The 
presence of integrative motivation should encourage the acquirer to interact with 
speakers of a second language (L2) out of sheer interest, and thereby obtain intake. 
Instrumental motivation, defined as the desire to achieve proficiency in a language for 
utilitarian, or practical reasons, may also relate to proficiency. Its presence will 
encourage performers to interact with L2 speakers in order to achieve certain goals. 
The authors mentioned above argue that while the presence of integrative motivation 
predicts a low affective filter, the presence of instrumental motivation predicts a higher 
one. With instrumental motivation, language acquisition may cease as soon as enough 
is acquired to get the job done. Also, instrumentally motivated performers may acquire 
just those aspects of the target language that are necessary.  

But the recent research conducted in Ukraine has shown that instrumentally 
motivated students have the highest index of second language acquisition, while 
students with instrumental-integrative motivation have a lower one and integratively 
motivated students have the lowest one [1]. Personality factors are interrelated with 
motivational ones. Briefly, it is hypothesized that the self-confident or secure person 
will be more able to encourage intake and will also have a lower filter. The less self-
confident person may understand the input but not acquire [8]. And the most 
controversial factor is anxiety. According to Dr. Stephen Krashen, anxiety among 
second-language learners creates an ‘affective filter’. This prevents them from 
acquiring comprehensible linguistic input, an essential component of the second-
language acquisition process. Consequently, the level of anxiety and frustration 
compounds as learners fail to make satisfactory progress.  

But the recent survey conducted by the author of this paper in V.N. Karazin 
National University has shown that anxiety improves the quality of second language 
acquisition and leads to a progress in learning process. Most of the interrogated 
students would rather study in the atmosphere of a certain level of anxiety in order to 
make a progress in second language acquisition but it is only possible under the 
condition that students don’t increase their anxiety themselves by not getting ready for 
classes properly. When a person feels that he/she has done everything possible to 
acquire a certain material, he/she begins to analyze this information more consciously 
having a level of anxiety which is essential for the following learning process, and is 
the background of interest to the subject of learning. We also predict that such a 
method is effective in case students feel the authority of  the monitor (teacher) and trust 
him/her completely, observing a high level of his/her competence. Because it is a 
foreign language classroom that is the only one place where students can have an 
opportunity to practice and use their language so that they will improve their skills. 
That’s why an optimal level of anxiety and instrumental motivation are the most 
effective factors of acquiring a foreign language in the non-foreign language 
environment. Such an approach to the learning process is not only typical for Ukraine, 
but also for the countries where English is not a means of communication. 

The perspectives of further studies lie in analyzing the quality and quantity of 
motivation and anxiety so that we could find out the proper niche of each factor in 
studying a foreign language successfully. 
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У статті визначаються основні шляхи формування навичок та вмінь усного мовлення та 

доцільність використання розроблених матеріалів для навчання усного мовлення на основі 
аудіо книги «Робінзон Крузо» на факультетах іноземних мов. 

Ключові слова: аудіокнига, вміння, говоріння, мовленнєва діяльність, навички. 
В статье определяются основные пути формирования навыков и умений устной речи и 

целесообразность использования разработанных материалов для обучения устной речи на 
основе аудиокниги «Робинзон Крузо» на факультетах иностранных языков. 

Ключевые слова: аудиокнига, говорение, речевая деятельность, умения. 
In the article the main ways of forming the oral speech skills and abilities are determined and 

the reasonability of using the worked out materials based on audiobook “Robinson Crusoe” for 
teaching the oral speech at the foreign languages departments. 

Key words: abilities, audiobook, skills, speaking, speech activity. 
Для ефективного навчання усного мовлення важливим є правильний вибір 

відповідних матеріалів. На сьогоднішній день існує велика кількість методичних 
розробок з навчання усного мовлення, що говорить про досить високий ступінь 
дослідження проблеми, створена також збірка вправ, заснована на аудіокнизі 
«Робінзон крузо», але на даному етапі вона не дозволяє зробити процес 
формування навичок та вмінь ефективним.  

Отже, актуальність дослідження обумовлюється створенням у межах 
магістерської роботи оптимальної системи вправ для навчання усного мовлення, 
беручи до уваги недостатню ефективність існуючих на сьогодні матеріалів. 
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Об’єктом дослідження є навчання усного мовлення на основі аудіокниги. 
Предметом дослідження виступає процес формування та розвитку навичок 

і вмінь усного мовлення на матеріалі аудіокниги «Робінзон Крузо». 
Метою дослідження є створення навчальних матеріалів, спрямованих на 

розвиток навичок усного мовлення на матеріалі аудіокниги. 
Матеріалом дослідження виступили методичні розробки та підручники, 

наукові праці методистів. 
Залучення даних комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та 

методики викладання дозволяють сформулювати кінцеву мету навчання усного 
мовлення таким чином: формувати у студентів навички та вміння створювати 
самостійні висловлювання у процесі іншомовного спілкування. Під час навчання 
усному мовленню потрібно приділяти особливу увагу мотиваційно-змістовій 
стороні іншомовного мовленнєвого спілкування студентів. Це можна створити 
шляхом: 1) зміни спрямованості уваги студента з мовного оформлення його 
монологічного висловлювання на зміст мовлення; 2) поступового зняття 
обмежень у виборі змісту та форми його вираження; 3) стимулювання 
продуктивної мовленнєво-розумової діяльності студентів на основі певної 
ситуації спілкування, а не схематичного відтворення зразка. Виходячи з цього, 
очевидною є перевага логічно організованої активної мовленнєво-розумової 
діяльності [1, c 73]. 

Говоріння – це активний, продуктивний вид мовленнєвої діяльності, що 
належить до усного мовлення, за допомогою якого відбудеться обмін 
інформацією, встановлюються контакт та взаєморозуміння, здійснюється вплив 
на співрозмовника у відповідності з комунікативними намірами того, хто 
говорить [2, c 190]. 

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності функціонує у двох формах – 
діалогічній і монологічній. Для правильної організації навчального процесу 
необхідно враховувати їх фактичну взаємозалежність. Усне діалогічне мовлення 
може здійснюватися або у формі відповідей на питання, або у формі розмови, 
тоді як усне монологічне мовлення може бути лише у вигляді розповіді, 
переказу, оповідання. У звичайній розмові діалогічне мовлення не носить 
спеціального навмисного характеру та наперед заданого підготовленого плану. 
Як правило, зміст та характер діалогічного мовлення визначається 
безпосередніми умовами розмови та її конкретним змістом. Діалогічне мовлення 
характеризується більшою свободою у побудові зв'язного та розгорнутого 
мовлення, ніж монологічне, а особливо письмове. Це пояснюється 
безпосередністю умов розмови, а також однаковими обставинами, фактами, 
явищами, емоціями і, як наслідок, легкого розуміння один одного, без 
користування своїми думками в розгорнутій мовленнєвій формі [4, c 85]. 

Для володіння усним мовленням як монологічного, так і діалогічного 
характеру необхідно накопичувати певний запас комунікаційних одиниць, які 
згодом повинні бути реалізовані в акті комунікації. Оволодіти мовою – значить, в 
першу чергу, оволодіти навичками говоріння. Під навичками говоріння маються 
на увазі навички озвучування висловлювань, навички оперування лексичними 
одиницями та навички граматичного оформлення речень. Навичка – психічне 
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новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію 
раціонально, з належною точністю і швидкістю, без зайвих витрат фізичної та 
нервово-психологічної енергії. Навичка відображає факт призвичаєності до 
певної дії, яка завдяки цьому виконується автоматизовано, без істотної участі 
свідомості в її регулюванні. 

Щоб досягти рівня навички, мовленнєва дія має нaбyти таких якостей як 
автоматизованість, стійкість, гнучкість, відсутність спрямованості свідомості на 
форму виконання та швидкої втомлюваності. Формування навичок іншомовного 
мовлення відбувається під час засвоєння цілеспрямованої діяльності. Таким 
чином дія стає автоматизованою і зосереджує увагу викладача і студента на 
відповідному мовному явищі. Робота розпочинається  з усвідомлення студентом 
мовного правила. Щоб спрямувати навичку потрібне тривале тренування. 

Початок формування комунікативної навички передбачає усвідомлення 
мети і способу дії. Якщо студенти оволоділи лексичним матеріалом, який 
підлягав   засвоєнню,   то   можна   розпочинати   формування   навичок цього 
матеріалу. Презентація мовних зразків проходить на початковому етапі, де 
переважає усне введення. На цьому етапі пропонуються вправи формування 
слухового образу та ситуативно обумовлених висловлювань, до складу яких 
входить нове явище. 

Наступним етапом розвитку усного мовлення є формування мовленнєвих 
умінь. Заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати 
певну діяльність називається умінням [4]. Відповідно до основних видів мовної 
діяльності відносять чотири основних уміння: говорити (в діалогічній та 
монологічній формі), писати, аудіювати та читати. Кожне уміння спирається на 
свою групу навичок, які синтезуються, функціонуючи в умінні.      

Формування мовленнєвих умінь відбувається за допомогою послідовного 
переходу від простих мовленнєвих одиниць (слово, словосполучення, речення) 
до більш складних і великих (смисловий фрагмент, текст) і від елементарних 
операцій (наприклад, імітація) до більш складних. Для оволодіння навичками і 
вміннями іншомовного мовлення потрібна науково обґрунтована система вправ.  

З точки зору організації процесу засвоєння система вправ має забезпечити: 
1) підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички 
певного вміння; 2) визначення необхідної послідовності вправ; 3) 
розташування навчального матеріалу та співвідношення його компонентів; 
4) систематичність/регулярність виконання певних вправ; 5) взаємозв'язок 
різних видів мовної діяльності.  

Вправа – це спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове 
виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або їх 
удосконалення [3, c 240]. Щоб підібрати необхідні вправи для різних 
компонентів системи, слід визначити типи і види вправ за певними критеріями, 
охарактеризувати їх та виявити їх відповідність для формування тих чи інших 
навичок або вмінь мовлення. 

За спрямованістю на прийом або видачу інформації вправи поділяються на 
рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, продуктивні, рецептивно-
продуктивні. За комунікативністю – комунікативні, умовно-комунікативні та 
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некомунікативні. Розрізняють, також, системи вправ: 1) загальну систему вправ 
для навчання спілкування іноземною мовою, що охоплює усі види мовної 
діяльності і знаходить своє матеріальне втілення у підручниках; 2) системи вправ 
для оволодіння навичками і вміннями аудіювання та говоріння, читання і письма; 
3) підсистеми вправ для формування "технічних навичок" (техніка читання і 
техніка письма), мовленнєвих навичок і мовленнєвих умінь у певному виді 
мовної діяльності, всередині яких розрізняють ще групи вправ, спрямованих на 
оволодіння конкретними навичками (наприклад, лексичними, орфографічними та 
ін.) та окремими вміннями (наприклад, обмінюватись репліками); 4) комплекс 
вправ, який різні автори тлумачать по-різному.  

Вправи для розвитку навичок усного мовлення повинні будуватися з 
урахуванням теорії розумових дій особливостей зорової, слухової, змішаної та 
інших видів пам’яті і пропонуватися учням в певній послідовності. Першою 
ланкою в цій системі є вміння учня здійснювати свідомі операції над мовою при 
наявності зовнішніх опор типу схем (мовні моделі, комунікативні одиниці, 
відібрані для даного етапу навчання). Далі необхідно навчити учнів робити ті ж 
самі операції без зовнішніх опор. Потім потрібно перейти до скорочення 
свідомих операцій, їх автоматизації. 

У ході практичної частини нами було розроблено навчально-методичні 
матеріали призначені для навчання усного мовлення студентів I курсу мовних 
спеціальностей. Запропонована система вправ складається з десяти уроків, теми 
яких обумовленні змістом розділів аудіокниги. Вправи уроку поділяються на три 
частини за сприйняттям та передачею інформації: рецептивну, рецептивно-
продуктивну та продуктивну. Та за комунікативним критерієм: комунікативні, 
умовно-комунікативні та некомунікативні.  

З метою перевірки доцільності розробленого матеріалу для навчання 
усного мовлення була проведена його апробація на студентах факультету 
іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 
експерименті приймали участь дві групи – одна з яких навчалася по 
затвердженою програмою збіркою для навчання усного мовлення, а інша за 
розробленими нами матеріалами. Після закінчення дослідження результати 
експериментальної групи виявились на 14 % вищими, ніж у групи, яка займалася 
по традиційній програмі навчання. Цей факт дає нам підґрунтя стверджувати, що 
розроблена система вправ може бути застосована для навчання студентів усного 
мовлення. 

Перспективою роботи є проведення експериментальної роботи з 
використання авторських прав до лінгафонного курсу для формування навичок 
та вмінь усного мовлення. 
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У статті, присвяченій проблемам вивчення зооцентричної лексики як системи 

вербальних репрезентантів концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ, у фокусі дослідницької 
уваги - теоретичні питання вивчення лексики взагалі та зооцентричної лексики як системи, 
зокрема, розглянуті з точки зору когнітивної лінгвістики як виміру антропоцентричної 
парадигми. Експліковано теоретико-методологічні підвалини розвідки, що уможливлюють 
виявлення структурно-змістовних особливостей, що відрізняють модель мікросистеми 
способів зооцентричної об’єктивації концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ від моделі 
безпосередньо лексико-семантичної царини «Світ тварин». 

Ключові слова: зооцентрична лексика, когнітивна лінгвістика, концепт, мовна 
репрезентація. 

В статье, посвященной проблемам исследования зооцентрической лексики как системы 
вербальних репрезентантов концептов ЧЕЛОВЕК и ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА, в фокусе 
исследовательского внимания – теоретические вопросы изучения лексики в целом и 
зооцентрической лексики как системы, в частности, рассмотренные с точки зрения 
когнитивной лингвистики как измерения антропоцентрической парадигмы.Эксплицированы 
теоретико-методологические основы данной работы, обусловливающие выявление 
структурно-содержательной специфики, отличающей модель микросистемы способов 
зооцентрической объективации концептов ЧЕЛОВЕК и ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА от модели 
непосредственно лексико-семантической сферы «Животный мир».  

Ключевые слова: зооцентрическая лексика, когнитивная лингвистика, концепт, 
языковая репрезентація. 

In the article, dealing with the problems of studying zoocentrical lexics as a system of verbal 
representants of the concepts HUMAN BEING and HUMAN ACTIONS, our research focus is on the 
issues of lexics in general and zoocentrical lexics as a system, in particular, considered from the point 
of view of cognitive linguistics as a dimension of the anthropocentric paradigm. There have been 
explicated the theoretical and methodological bases of the present work which determine revealing 
the structural and content peculiarities, differentiating between the microsystem of ways the concepts 
HUMAN BEING and HUMAN ACTIONS are objectivized zoocentrically and the model of the 
immediate lexico-semantic field “Fauna”.  

Key words: cognitive linguistics, concept, language representation, zoocentrical lexics.  
Зміна панівної парадигми гуманітарних наук з механістичної на 

когнітивно-дискурсивну в останній третині ХХ століття обумовила зсув фокусу 
уваги мовознавців із системи мови на мовленнєву діяльність людини. Це 
закономірно дозволяє комплексно аналізувати когнітивні, лінгвальні та 
екстралінгвальні фактори, які впливають на способи вербалізації уявлень 
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людини про світ. Сучасні вимоги інтеграції лінгвістичного, когнітивного та 
психологічного у мовознавчих студіях висувають на перший план дослідження 
людини як біокогітосоціальної системи, її мовної свідомості та мислення, 
матеріалізованих у мові. У цьому зв’язку, актуальність нашої роботи зумовлена 
неабияким інтересом лінгвістів до механізмів переробки свідомістю людини 
інформації про світ (О.С. Кубрякова, М.Ф. Алефіренко, Н.Д. Арутюнова, 
М.М. Полюжин, L. Talmy та ін.), одним з яких є порівняння людини та її дій з 
аспектами життєдіяльності представників тваринного світу як однієї з царин 
дійсності. Крім того, лексичні одиниці на позначення людини, її характеристик 
та дій через порівняння з життєдіяльністю представників фауни посідають 
важливе місце серед лексичних угрупувань, що виокремлюються у словнику 
англійської мови, і ємкий шар англійської зооцентричної лексики раніше ще не 
був предметом системного опису.  

Об’єктом розвідки є зооцентрично вербалізовані засобами англійської мови 
концепти ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ.  

Предмет дослідження складають способи мовної репрезентації зазначених 
концептів за допомогою лексичних номінацій, які у прямому значенні називають 
представників фауни, їхні характеристики, дії та дії людини, спрямовані на 
тварину, тобто одиниць, що є джерелом зооцентричної об’єктивації концептів 
ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ, які утворюють лексико-семантичну царину «Світ 
тварин», що репрезентує досліджувані концепти в англійській мові.  

Предмет дослідження складають способи зооцентричної вербалізації 
концептів. 

Метою роботи є представлення організації лексичної мікросистеми 
зооцентричних номінацій-репрезентантів концептів, що вивчаються, у сучасній 
англійській мові.  

Матеріалом дослідження слугували 12 англомовних лексикографічних 
джерел (при чому словники використовувалися для визначення семантичної 
структури досліджуваної лексики, що об’єктивує концепти ЛЮДИНА та 
ЛЮДСЬКІ ДІЇ), а також автентичні художні твори, науково-популярна 
література та періодика. Фактаж складає більш 350 випадків контекстуального 
використання досліджуваної лексики.  

Методологічними підвалинами роботи є антропоцентричний 
лінгвокогнітивний підхід до вивчення мови, положення системного вивчення 
лексики, семасіології, досліджень з когнітивної лінгвістики (В.З. Дем’янков,  

Й.А. Стернін, З.Д. Попова, І.С. Шевченко, А.М. Приходько, M. Jare, N. 
Radov та ін.). 

Методика дослідження ґрунтується на гіпотетико-дедуктивному та 
описовому методах, інструментарії концептуального аналізу, методах 
компонентного, семемного (З.Д. Попова), контекстуального аналізу, методі 
словникових дефініцій та моделювання, елементах кількісного аналізу. 

Наукова новизна даної роботи полягає у розробці поняття «зооцентрична 
мовна репрезентація концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ» з виявленням та 
системним описом зооцентричних позначень людини та її дій, що раніше не було 
об’єктом спеціального аналізу, а також у розробці класифікації джерел 
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зооцентричних вербалізаторів концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ з 
виявленням структурних особливостей, що відрізняють модель мікросистеми 
способів зооцентричної об’єктивації концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ від 
моделі лексико-семантичної царини «Світ тварин». Показано, що у семантиці та 
джерелах зооцентричних мовних репрезентантів концептів, що вивчаються, 
яскраво відбивається принцип антропоцентризму, на якому базується мова як 
прояв вимір когнітивної діяльності мовної особистості. 

У цій статті ми звернемося до теоретичних питань вивчення лексики 
взагалі та зооцентричної лексики як системи зокрема з точки зору когнітивної 
лінгвістики. 

Когнітивний підхід наголошує на особливій ролі людського чинника в 
когнітивному і мовленнєво-мисленнєвому процесах і, отже, не тільки на 
колективному, але і на індивідуальному знанні окремих мовців, їхньому 
повсякденному досвіді пізнання навколишнього світу, на їхній ролі при 
формуванні значення вислову і значень окремих мовних одиниць. 

Якщо подивитися на когнітивну лінгвістику не з боку того, що 
стимулювало її появу (вивчення мислення і пізнавальної діяльності, когніції), а з 
погляду її предметного місця в системі рівнів мови, то виявиться, що вона в 
цілому займається дослідженням змістовних параметрів мови. Це сфери 
когнітивної семантики, просторової семантики, фреймової семантики, це 
вивчення категорій і категоризації, концептів і концептуалізації, метафори і 
метафоризації, ментальної мови, тощо.  

У сучасній лінгвистиці одне з найголовніших місць займає когнітивний 
підхід до вивчення проблем, які раніше визнавалися лише як лінгвістичні. У 
багатьох лінгвистичних дослідженнях висловлюється думка про те, що аналіз 
мови має базуватися на когнитивних аспектах діяльності людини. З розвитком 
когнітивної науки все більше визнання отримує думка щодо виключного 
значення мови для усіх процесів обробки знання, для росту та накопичення 
досвіду з пізнання всесвіту та його опису [2].  

Мова є досить важливою для людини формою існування знань, що 
досліджується вченими як джерело даних. Необхідно розрізняти реальний світ як 
джерело наших знань від всесвіту, якій формується під впливом нашої свідомості 
(projected world), сформованого під впливом процесів організації інформації, що 
надходить ззовні. Люди можуть розмірковувати про речі лише у тому ступені, у 
якому вони досягли ментальної репрезентації [5]. Дослідження мови як певної 
системи репрезентації знань є «безпосередньо пов’язаним з вивченням їхньої 
типології, формату, структурної організації, а також загальних принципів та 
механізмів співвідношення когнітивних та мовних структур з точки зору 
основних пізнаннєвих процесів – концептуалізації та категоризації» [1, с. 12].  

Оскільки однією з ключових характеристик зооцентричної лексики як 
онтології мовної об’єктивації концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ є полісемія, 
звернення до когнітивних структур дозволяє по-новому поглянути і на цю 
класичну модель семантики. Осмислюючи утворення нових значень слова з 
точки зору когнітивних позицій, М.М. Болдирєв вважає, що пояснити усі 
переосмислення можливо виходячи з визнання когнітивних підвалин семантики 
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слова, тобто історичний розвиток семантики слова визначається законами 
людського мислення. Великий внесок у процес розвитку нових методик аналіза 
полісемантичного слова уніс Дж. Пустейовський, який запропонував методику 
QUALIA структур. Ця методика дозволяє лінгвістам виявлять когнітивні 
структури, які формують значення багатозначного слова, дає можливість 
будувати моделі процесів полісемії, що й робить Р. Ленекер, досліджуючи сітку 
відносин (network) між значеннями полісемантичних одиниць і зображуючи їх 
наочними схемами. [2]. 

К.В. Рахіліна у докладному аналізі робот з когнітивної семантики [5] 
розглядає, зокрема, засіб опису багатозначності, який був запропонований  

Р. Ленекером: «Всі значення та використання не випадкові – вони пов’язані 
одне з одним, таким чином кожне значення може «створити» одне або декілька 
нових, та у кінцевому випадку вони створюють «ланцюг» або «сітку» значень 
даної мовної одиниці» [5, с. 383]. Розмірковуючи про такий спосіб осмислення 
значень, К.В. Рахіліна виокремлює два типи значень полісемантичного поля: 
відношення специфікації та відношення розширення значення (метаморфичний 
трансфер). Тобто відношення у модельній схемі можуть бути нерівноправними, 
але також нерівноправними є й самі значення. 

Одним з центральних понять когнітології є саме концепт, який ми, 
аналізуючи тлумачення О.С. Кубрякової, А. Вежбицької, Ю.С. Степанова, М.П. 
Корчергана, В.А. Маслової та Й.А. Стерніна розуміємо як термін, який слугує 
для пояснення одиниць ментальних або психічних ресурсів, нашої свідомості або 
той інформаційної структури, яка відображає знання та досвід 
людини;оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального лексикона, 
концептуальної системи та мови мозку [6]. Мова при цьому є кращим доказом 
існування у нашій свідомості різноманітних структур знань про дійсність, в 
основі яких лежить такий квант структурованого знання, як концепт. Концепти 
народжуються у процесі сприйняття всесвіту, вони створюються в актах 
пізнання, відображають та узагальнюють досвід та осмислюються у різних типах 
діяльності [4].  

Таким чином, зважаючи на специфіку нашого дослідження, вважаємо, що 
саме лінгвокогнітивний підхід до вивчення способів мовної об’єктивації 
концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ дозволяє не лише реконструювати 
когнітивні процеси, результатом яких стало утворення концептів, що є у фокусі 
нашої дослідницької уваги, але й проаналізувати їх смисловий обсяг з 
урахуванням наступних аспектів: а) визначення референтної ситуації, до якої 
належить цільовий концепт; б) з’ясування місця даного концепту в мовній 
картині світу та у мовній свідомості етносемантичної особистості, 
використовуючи лексикографічні джерела [3, с. 58-59]; в) урахування специфіки 
етимології; г) оскільки словникові тлумачення дають лише загальне уявлення 
про значення лексичної одиниці-мовного репрезентанту концепту, а 
енциклопедичні словники – про поняття, залучення до аналізу 
найрізноманітніших контекстів; д) систематизувати отримані мовні результати 
для створення концептуально-вербальної моделі структури та змісту 
досліджуваного концепту/концептуального комплексу, об’єктивованого 
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засобами лексичної семантики (у нашому випадку, одиницями зооцентричної 
лексики).  

Виявлення та структурування мікросистеми зооцентричних лексичних 
способів репрезентації концептів ЛЮДИНА та ЛЮДСЬКІ ДІЇ, принципи 
організації цієї мікросистеми відбивають специфіку сприйняття людиною 
оточуючої дійсності, що корелює з когнітивною специфікою мовної свідомості 
представника певної лінгвокультури, подальше вивчення якої з урахуванням 
набутків психолінгвістичних та міжкультурних студій і становить перспективу 
нашого дослідження. 
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лексичних інновацій, що функціонують у сучасних англомовних газетних економічних статтях 
як публіцистичному типі тексту.  
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Статья посвящена исследованию структурных и идеографических характеристик 

лексических инноваций, которые функционируют в современных англоязычных газетных 
экономических статьях как публицистическом типе текста. 

Ключевые слова: инновация, неологизм, экономическая статья, публицистический 
текст. 

The article is devoted to the study of structural and ideographic characteristics of lexical 
innovations functioning in modern English newspaper economic articles as a publicistic type of text. 

Key words: innovation, neologism, economic article, publicistic text. 
Актуальність даної теми обумовлена увагою лінгвістів до новітніх мовних 

утворень у таких функціонально-стильових текстових підсистемах, що 
набувають особливої комунікативної та соціальної ваги у сучасному суспільстві. 
На сучасному етапі інтенсивного розвитку науки і техніки, тісного міжнародного 
наукового та економічного співробітництва, глобалізації та інформатизації 
суспільства зростає інтерес до виявлення специфіки та закономірностей 
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функціонування англійської мови – однієї з мов світу, яка набула статусу мови 
міжнародних економічних відносин [2] та стала єдиним глобальним мовним 
кодом [6]. Аналіз сучасних досліджень в галузі англійської економічної лексики 
свідчить про відсутність спеціальних праць, присвячених вивченню 
особливостей утворення новітніх мовних одиниць у сучасній англійській 
економічній терміносистемі [1; 2; 4]. 

Об'єктом дослідження в даній роботі виступають лексичні інновації, 
поширені у сучасних англомовних економічних статтях. 

Предметом дослідження є структурні та ідеографічні характеристики таких 
інновацій. 

Отже, мета роботи полягає у дослідженні специфіки функціонування 
лексичних інновацій в англомовних газетних економічних статтях. 

Вищезазначена мета вимагає вирішення наступних завдань: 
1) дати визначення поняття «лексична інновація»; 
2) описати специфічні ознаки газетної економічної статті як певного 

типу тексту; 
3) дослідити структурні характеристики лексичних інновацій, 

притаманних газетній економічній статті; 
4) проаналізувати ідеографічні особливості таких інновацій. 

Матеріалом для даного дослідження слугували 278 новотворів, обраних 
методом суцільної вибірки з американських та британських економічних видань.  

Науково-технічний прогрес та інформатизація суспільства сприяли 
інтенсивному розвитку термінознавства, зокрема економічної галузі. Наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ століть у словниковому складі англійської мови сфери 
економіки відбулися значні кількісні та якісні зміни, спричинені бурхливим 
розвитком бізнесу, економічною глобалізацією, впровадженням в економічне 
життя сучасних інформаційних технологій, тощо. Усе це викликало надзвичайне 
зростання лексичних інновацій в економічній галузі суспільного життя. 

Поняття «інновація» включає усі новотвори англійської мови (як 
оказіональні, так і узуальні) і розуміється як мовна одиниця, що сприймається 
носіями літературної мови як нова (за формою або за змістом). 

Публіцистика як сфера масової комунікації віддзеркалює суспільно-
економічні зміни та виступає релевантним контекстом дослідження мовних 
інновацій. 

Публіцистичний текст розуміємо не тільки як просте механічне 
відображення дійсності через набір семіотичних засобів, але як результат і 
мовленнєворозумової діяльності автора та реципієнта, що відбувається у тісному 
поєднанні та взаємодії з політичними, економічними та культурними чинниками 
[5]. 

Газетну економічну статтю визначаємо як особливий тип публіцистичного 
тексту, основним комунікативним призначенням якого є інформування та вплив 
на однорідного/неоднорідного, масового за своїм складом читача відносно стану 
економічних відносин у різних країнах. 

Англійська мова знаходить ресурси для поповнення економічного 
лексикону переважно в межах власної системи – за рахунок словотвірної 
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деривації, яка відіграє провідну роль при утворенні інновацій в економічних 
статтях. 

Проаналізувавши виокремлені методом суцільної вибірки лексичні 
новотвори, можемо визначити наступні продуктивні способи словотворення, за 
допомогою яких у сучасній англійській мові створюються інновації економічної 
сфери: словоскладання (38 %), афіксація (30 %), скорочення (18 %), телескопія 
(9, 5 %), конверсія (4, 5 %). 

Отже, головними способами словотвору є словоскладання та афіксація. 
Серед композитів переважають складні неологізми, утворені з простих основ, 
особливо за моделлю N+N, а також складні слова синтаксичного типу, що 
виникли внаслідок функціональної переорієнтації. 
  Афіксація при утворенні лексики економічної сфери характеризується 
появою нових дериваційних елементів, формування яких розкриває 
взаємозв’язки між різними способами словотвору, підтверджуючи усталену 
думку про його комплексно-системну природу. Зв’язок між словоскладанням, 
телескопією, скороченням та афіксацією полягає, зокрема, у тому, що чимало 
нових напівафіксів виникає на базі складних слів унаслідок дії процесу аналогії 
(-friendly, -driven, -led, -free, -intensive, -speak), скорочень (euro-, e-, enviro-), 
телескопійних утворень (-preneur, -nomics, -flation). 

За структурою компонентів проаналізовані складні одиниці економічної 
лексики становлять чотири типи:  1) складні слова,  утворені  з  простих основ – 
39, 5 %,  2) складно-похідні слова – 25,5 %,  3) складноскорочені слова – 8 %, 
4) лексикалізовані синтаксичні утворення – 27 %.  

Таким чином, дослідження структурно-семантичних характеристик основ 
інновацій дозволяє виокремити процеси та явища, які відбуваються у сучасній 
англійській економічній термінолексиці. Знання особливостей творення новітніх 
економічних термінів сприяє адекватній інтрепретації новотворів в області 
економіки, оптимізації наукової комунікації, упорядкуванню сучасної 
англійської економічної терміносистеми та дає можливість створювати 
економічні термінологічні словники та банки даних. 

Перетворення, які відбулися в останні десятиліття в економічній сфері 
життєдіяльності англомовного суспільства, позначаються на інноваційних 
семантичних процесах. Значна концентрація новотворів відбувається навколо 
понять, що відображують сучасні макроекономічні тенденції світового розвитку, 
глобалізацію ринків, реорганізацію ділових підприємств, управління людськими 
ресурсами, впровадження сучасної інформаційної техніки. 

Центрами інноваційних процесів є такі соціофункціонально марковані 
одиниці, як economy, entrepreneur, global, corporate (corporation), market. Ці 
одиниці беруть активну участь у словотворчих процесах навіть за рахунок 
фрагментів, які перетворюються на дериваційні елементи (-nomics, -preneur); 
вони створюють численні сполуки внаслідок розширення своїх синтагматичних 
зв’язків. Сфера електронної економіки повністю або частково обслуговується 
цілою низкою нових словотворчих елементів (info-, tele-, cyber-, e-) та лексичних 
одиниць або їх окремими лексико-семантичними варіантами (digital, silicon, 
smart, information, electronic, online, Internet, virtual). 
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Соціальна значущість процесів та явищ, характерних для сучасного етапу 
економічних перетворень та науково-технічної революції, зумовлює формування 
досить розгалужених лексико-семантичних парадигм. Основними групами, які 
співвідносяться з відповідними ділянками нової екстралінгвальної дійсності, є: 
“Розвиток світової економіки”, “Реорганізація управління макро- та 
мікроекономікою”, “Економічна діяльність в умовах НТП”. 

Використання ідеографічного методу опису лексичних інновацій у 
економічних текстах відкриває широкі можливості для подальшого дослідження 
функціонування новітніх мовних одиниць у різноманітних за стилістичними і 
жанровими особливостями текстових повідомленнях на матеріалі різних 
природних мов. 
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У статті викладено особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій 
для розвитку фонетичної компетенції учнів старших класів. Визначено методичні засади 
розвитку фонетичної компетенції учнів старших класів на уроках англійської мови, 
пропоновано методичні рекомендації з використання комп’ютерних навчальних програм на 
уроках англійської мови для учнів старших класів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, фонетична компетенція, учні 
старших класів. 

В статье изложены особенности использования информационно-коммуникационных 
технологий для развития фонетической  компетенции учащихся  старших  классов. 
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Определены методические основы развития фонетической компетенции учащихся старших 
классов на уроках английского языка, предложены методические рекомендации по 
использованию компьютерных обучающих программ на уроках английского языка для 
учеников старших классов. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, фонетическая 
компетенция, ученики старших классов. 

The article represents the peculiarities of usage information and communication technologies 
for forming the phonetic competence of high school students. Methodological aspects of phonetic 
competence of high school students at English lessons are defined. Methodological recommendations 
on the usage of computer training programs for high school students at English lessons are offered. 

Key words: information and communication technologies, phonetic competence, high school 
students. 

Численні різноаспектні наукові доробки з проблем навчання учнів 
англійської мови свідчать про потужний потенціал методики викладання 
англійської мови та перспективи її подальшого розвитку, однак методологічні 
проблеми англійської шкільної комп’ютерної лінгводидактики в науці 
розроблено не достатньо повно. Вочевидь, виникає суперечність між 
необхідністю обґрунтувати один з найактуальніших напрямів освітньої 
діяльності – навчання школярів англійської мови засобами інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), з одного боку, та недостатньою 
методологічною розробленістю означеної проблеми, з іншого. Особливого 
значення в процесі розвитку мовленнєвої компетенції школярів відводять 
сьогодні розвитку фонетичної компетенції та її складовим. Правильне 
оволодіння мовою стає неможливим за відсутності цього виду компетенції, а 
тому її дослідження потребує особливої уваги. 

Актуальність дослідження – використання комп’ютерних технологій у 
старшій  школі поки ще обмежене й слабко пов’язане з навчальним процесом. 
Навчання та розвиток знань з іноземної мови школярів за допомогою 
комп’ютерних засобів перебуває в початковому стані, тому тема є досить 
актуальною. 

Об’єкт дослідження – розвиток фонетичної  компетенції школярів. 
Предмет дослідження – прийоми розвитку фонетичної компетенції 

школярів за допомогою використання ІКТ. 
Мета дослідження – дослідити вплив засобів ІКТ, які використовуються 

для розвитку фонетичної компетенції школярів старших класів. 
Завдання дослідження: 
1. визначити характеристики поняття «фонетична компетенція» та «ІКТ», 

проаналізувавши педагогічну літературу. 
2. висвітлити процес розвитку фонетичної  компетенції учнів при вивченні 

англійської мови. 
3. дослідити використання комп’ютерних навчальних програм на уроках 

для розвитку фонетичної компетенції учнів старших класів. 
Наукова новизна даного дослідження складається в визначенні переваг 

застосування ІКТ для сформованості фонетичних навичок, що дозволяє 
оптимізувати освітній процес і підвищити ефективність засвоєння навчального 
матеріалу. 

Практична значимість полягає у розробці серії вправ для розвитку 
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фонетичних навичок учнів з використанням ІКТ, що підвищує якість 
навчального процесу й ефективність засвоєння матеріалу учнями. 

У психолого-педагогічній літературі фонетична компетенція сучасними 
дослідниками визначається як складова більш загального поняття "мовленнєва 
компетенція". Різні погляди існують і на поняття компетенції. Так, А.М. Богуш 
поняття "компетентність" розділяє на мовленнєву діяльність, мовну і мовленнєву 
компетенції. [2] На думку В.В. Андрієвської, мовна компетенція — це засвоєння, 
усвідомлення мовних норм, що склалися історично в фонетиці, лексиці, 
граматиці, орфоепії, семантиці, стилістиці та адекватне їх застосування в будь-
якій людській діяльності в процесі використання певної мови; це інтегративне 
явище, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, 
стратегій і тактик мовної поведінки, установок задля успішного здійснення 
мовленнєвої діяльності в конкретних умовах спілкування. Цей вид компетенції 
більш всього властивий особистості. Мовленнєва компетенція — це вміння 
адекватно і доречно, практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях 
(висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання тощо), використовувати 
для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби 
виразності мовлення. В мовленнєвій компетенції визначають лексичну, 
фонетичну, граматичну, діалогічну та монологічну складові комунікативної 
компетенції. [1] 

Отже, фонетична компетенція — правильна вимова всіх звуків мови, 
звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів, добре розвинений 
фонематичний слух, що дозволяє диференціювати фонеми; володіння 
інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, 
логічний наголос тощо). До складу фонетичної компетенції також входить 
фонематичне сприймання – основний компонент мовленнєвого слуху, здатність 
відрізняти і сприймати звуки мови, співвідносити їх з фонетичною ситуацією 
рідної мови. 

Так, основою будь-якої мови є звук. Багато років мова існувала лише у 
звуковій формі. Письмовий код виник набагато пізніше як відображення звукової 
мови. Роль звукових компонентів дуже важлива і в письмовому мовленні. 
Моторна теорія мовлення підкреслює роль кінестезій у письмовому мовленні: ми 
проговорюємо про себе те, що пишемо і читаємо. Оволодіння усним мовленням 
та читанням уголос взагалі неможливе без стійких слуховимовних та ритміко-
інтонаційних навичок. Навчання фонетичного матеріалу передбачає оволодіння 
учнями всіма звуками і звукосполученнями іноземної мови, наголосом та 
основними інтонаційними моделями (інтонемами) найбільш поширених типів 
простих і складних речень. 

Метою навчання фонетичного матеріалу є формування слухо-вимовних і 
ритміко-інтонаційних навичок (на апроксимованому рівні). Під слуховимовними 
навичками мовлення розуміють "навички фонемно правильної вимови всіх звуків 
у потоці мовлення та розуміння всіх звуків при аудіюванні мовлення". Ритміко-
інтонаційні навички — це "навички інтонаційно і ритмічно правильного 
оформлення мовлення і, відповідно, розуміння мовлення інших людей. Як 
випливає з цього визначення, фонетичні навички передбачають як 
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автоматизовану рецепцію звуків (так званий "фонематичний слух") та інтонем (за 
аналогією з фонематичним — "інтонаційний слух"), так і їх (ре) продукцію — 
артикуляцію та інтонування. Всі навички вимови (так само як граматичні та 
лексичні) мають характеризуватися якостями автоматизованості, гнучкості й 
сталості і формуватися поетапно. 

Існує кілька критеріїв відбору фонетичного мінімуму для школярів. За 
ступенем трудності фонетичного явища об'єктом спеціального засвоєння при 
навчанні вимови є лише ті, що являють для учнів певні труднощі; за критерієм 
відповідності потребам спілкування до мінімуму в першу чергу включаються ті 
звуки та інтонеми, що виконують у мовленні смислорозпізнавальну функцію; за 
критерієм нормативності з фонетичного мінімуму для середніх навчальних 
закладів вилучаються всілякі відхилення від норми, а об'єктом навчання виступає 
повний стиль зразкової літературної вимови (за еталон береться вимова дикторів 
(коментаторів радіо і телебачення). 

Основними вимогами до вимови учнів є фонематичність та швидкість. 
Фонематичність передбачає ступінь правильності фонетичного оформлення 
мовлення, достатню для того, щоб воно було зрозумілим для співрозмовника; 
швидкість — ступінь автоматизованості вимовних навичок, яка дозволяє учням 
говорити в нормальному (середньо-нормальному) темпі мовлення (для 
англійської мови — 130-150 слів на хвилину). 

Результативність навчання фонетики залежить від застосування 
ефективних методів і прийомів (М. Вятютнєв, Н. Гез, Г. Крампітц, С. Ніколаєва, 
Ю. Пасов, Г. Рогова та ін.). Найбільш ефективними в роботі з формування і 
розвитку фонетичної компетенції вважаємо такі методи, як пояснювально-
ілюстративний, евристичної бесіди, спостереження за мовним матеріалом, 
робота з підручником, проблемний, теоретико-практичні й контрольно-перевірні 
методи навчання, яким відповідають ті чи інші прийоми зіставлення, аналізу, 
порівняння й аналогії тощо. Робота з усунення вимовних помилок здійснюється 
шляхом свідомого засвоєння літературної норми, а найбільший ефект, на нашу 
думку, досягається через використання артикуляційно-зіставних і аналітико-
синтетичних прийомів, наприклад: прийом фонетичного аудіювання, 
наслідування зразка, демонстрація смислорозрізнювальної ролі звуків, 
порівняння слів із виучуваними звуками за звучанням і написанням тощо [3]. 

У даний час спостерігається збільшення впливу засобів ІКТ на учня. 
Потужний потік нової інформації, застосування комп'ютерних технологій в 
освіті, розповсюдження електронних підручників зосереджують велику увагу на 
виховання учня його сприйняття навколишнього світу. Раніше інформацію з 
будь-якої теми учень міг отримати за різними каналами: підручник, довідкова 
література, урок. Але, сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен 
вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації, а саме засобами 
ІКТ.  

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. 
Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. 
Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи 
отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб 
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задовольнити  індивідуальні  запити  кожного учня. Необхідно навчити кожного 
учня старших класів за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і 
використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже 
важливо організувати процес навчання так, щоб учень активно, з цікавістю і 
захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити. 

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може 
поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, 
у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє 
зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та 
індивідуальним. 

Навчання засобами ІКТ на уроках англійської мови є ефективним 
педагогічним засобом вивчення іншомовної культури та формування 
комунікативних навичок. Педагоги відзначають, що застосування ІКТ сприяє 
прискоренню процесу навчання, зростанню інтересу учнів до предмету, 
покращує якість засвоєння матеріалу, дозволяє індивідуалізувати процес 
навчання і дає можливість уникнути суб'єктивності оцінки. Уроки іноземної 
мови з використанням ІКТ відрізняються різноманітністю, підвищеним 
інтересом учнів до іноземної мови, ефективністю. 

Таким чином, використання інформаційних технологій дає змогу школярам 
ефективно і інтенсивно вчитися, розвивати свої природні здібності, збагачувати 
власний досвід і одержувати від навчання задоволення, наснагу і насолоду. 

На додаток до найрізноманітніших підручників, посібників і словників, 
існує велика кількість комп'ютерних навчальних програм для вивчення 
англійської мови. Згідно з сучасною концепцією навчання, дедалі більше уваги 
надається оптимізації та індивідуалізації шкільної освіти. 

Останніми роками увагу педагогів і вчених привернули комп'ютерні 
навчальні програми. Вони є засобом ІКТ, що дозволяє об'єднувати в одній 
комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео, графічне 
зображення й анімацію (мультиплікацію). Для вчителя цікавим є не стільки 
технологія комп'ютерного іміджу та звуку, скільки освітнє різноманіття та 
розвиток тих змін, які відбуваються в учневі під впливом ІКТ. 

В ході впровадження фрагментів уроків на практиці в ЗОШ ми пропонували 
кілька комп'ютерних навчальних програм. Працювати з цими програмами 
приємно та легко, а подібний вид діяльності також приносить величезне 
задоволення учням. Докладніше проаналізуємо програми, які на наш погляд, є 
досить ефективними. 

«Профессор Хиггинс» - це курс фонетики, розроблений для бажаючих 
навчитись розуміти англійську мову та досконало засвоїти її вимову (варіант «Бі-
Бі-Сі», що є нормою на англійському телебаченні). Основна риса навчання - 
порівняння власної вимови з еталоном не лише на слух, але й візуально, за 
графіком на екрані монітора. Виділення звукових частин слова, фонем, дозволяє 
побачити помилки та виправити їх у процесі тренування. Вправи розроблені за 
принципом «від простого - до складного»: звуки, слова, фрази, тематичні 
діалоги, аудіотренінг, диктант, розділ «Омоніми», прислів'я, скоромовки, вірші. 
Курс уключає теоретичний матеріал, довідки щодо роботи з програмою, словник 
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с транскрипцією. 
Вправи з цієї програми дозволяють розвивати фонетичну компетенцію 

учнів, опановувати нормативну вимову, що є необхідною умовою для здійснення 
іншомовної міжкультурної комунікації. Правильне фонетичне оформлення 
мовлення дає змогу передавати зміст, виражати власне ставлення до 
співрозмовника та предмета розмови, впливати на комунікантів і досягати мети 
висловлювання. Для вчителів іноземної мови це – чудовий інструмент для 
самостійної роботи учня вдома над вимовою. 

English Platinum 2000. Освітня колекція. Це програма для фрагментарного 
використання на уроках та для самостійного вивчення англійської мови. Вона 
містить повнометражний фільм англійською мовою My Fair Lady із завданнями 
до нього, 78 діалогових уроків, 174 загальноосвітніх завдань.  

Допомагає розвитку фонетичної компетенції робота над лексикою із 
розділом «Словник», що містить 15680 слів, з них 4127 ілюстровані. Навчання 
проходить послідовно: запам'ятовування слів, перевірка запам'ятовування слів, 
набір на клавіатурі, відпрацювання вимови.  

Triple Play Plus. Програма призначена для тих, хто любить ігрові методики 
навчання англійської мови, не любить нудних уроків і зубріння. З перших  
хвилин  навчання учень занурюється в живу іноземну мову і працює з програмою 
без використання рідної мови. Вдалий графічний інтерфейс, наочні підказки для 
школяра дозволяють навчатися легко і комфортно, освоювати іноземну мову, не 
користуючись при цьому рідною. Навчальний матеріал з розвитку фонетичної 
компетенції підібраний на основі найбільш частотно зустрічаємих в 
повсякденному житті слів, предметів і реальних ситуацій спілкування. 

Режим сповільненої мови, що використовується в діалогах програми Triple 
Play Plus, дозволяє уникати помилок у вимові, а технологія цифрового 
розпізнавання мови контролює правильність вимови і є об'єктивним 
«екзаменатором» якості мови. 

Головні засоби навчання цієї програми – ігри та діалоги. Курс розділений 
на три рівні складності. На першому рівні – найпростіші ігри, що знайомлять з 
англійськими словами. Освоївши ігри другого рівня, учень вже може становити 
цілі речення. Третій рівень включає діалоги, ілюстровані коміксами. У програмі 
передбачені три режими. Перший з них вчить розуміти англійську мову на слух, 
другий навчає основам читання, а третій - правильній вимові у діалогах. 

Відтак, значна частина проаналізованих і використаних нами на практиці 
програм допомагає учням розвивати фонетичну компетенцію, усвідомлювати 
правила англійської вимови, сприя формуванню навичок говоріння, аудіювання. 
Велика кількість завдань у цих курсах побудована на матеріалах різного рівня 
складності, що дозволяє реалізувати індивідуальний підхід у процесі навчання 
англійської мови. 

Так, ми дійшли висновку, що ІКТ у навчанні на уроках англійської мови є 
ефективним педагогічним засобом для розвитку фонетичної компетенції, що в 
цілому сприяє вивченню іншомовної культури та формуванню комунікативних 
навичок. Застосування ІКТ сприяє прискоренню процесу навчання іноземної 
мови, зростанню інтересу учнів до предмету, покращує якість засвоєння 
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матеріалу, дозволяють індивідуалізувати процес навчання і дає можливість 
уникнути суб'єктивності оцінки. Уроки іноземної мови з використанням ІКТ 
відрізняються різноманітністю, ефективністю, результативністю. 
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Стаття присвячена вивченню особливостей дискурсу у річищі сучасної когнітивно-
комунікативної парадигми мовознавства як важливого засобу передавання ідей і переконань, 
соціально-прагматичної взаємодії комунікантів у певних соціо-культурних контекстах і 
ситуаціях з дослідницьким фокусом на специфіці функціонування таких чинників як когніція, 
мова, картина світу. Проаналізовано різні підходи щодо визначення природи дискурсу. 

Ключові слова: дискурс, картина світу, когніція, мова. 
Статья посвящена изучению особенностей дискурса в русле современной когнитивно-

коммуникативной парадигмы языкознания как ключевого способа трансляции идей и 
убеждений, социально-прагматичного взаимодействия коммуникантов в определенных 
социально-культурных контекстах и ситуациях с исследовательским фокусом на специфике 
функционирования таких факторов, как когниция, язык, картина мира. Проанализированы 
различные подходы к определению природы дискурса. 

Ключевые слова: дискурс, картина мира, когниция, язык. 
This article deals with studying the specificity of discourse within the framework of the 

cognitive-communicative paradigm of linguistics as a key way of spreading ideas and persuasions, 
the socio-pragmatic interaction of communicants under certain socio-cultural contexts and situations 
with the research focus on the peculiarities of functioning of cognition, language, the picture of the 
world. There have been different approaches to revealing the nature of discourse analyzed.  

Key words: cognition, discourse, language, picture of the world. 
Термін «дискурс» використовується культурологами, філософами, 

психоаналітиками, мовознавцями, які аналізують дискурсивні практики у сферах 
суспільного життя та науки. У сучасній когнітивно-комунікативній лінгвістичній 
парадигмі існує багато поглядів на визначення дискурсу, його природи, 
структури, що залежить від різного бачення картини світу у різних народів, 
оточення, особливостей мисленнєвої діяльності людей. Переважним чином він 
тлумачиться як невід'ємна частина людської діяльності, означаючи сам процес 
придбання знань, результати цього процесу, передбачаючи та експлікуючи 
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взаємовідношення і взаємодію мови і реальності як спосіб переробки інформації 
про середовище і людину. Отже, актуальність теми нашого дослідження 
зумовлена тим, що через таку різноманітність підходів до розгляду дискурсу 
виникають розбіжності та суперечністі стосовно його визначення. Це потребує 
нагальної розвідки, бо ступінь повноти та комплексності таких підходів сьогодні 
є ще недостатнім (Бондаренко Є.В., Болдирєв М.М., Маслова В.А., Морозова О.І. 
та інші). 

Метою дослідження є теоретичне розкриття сутності й характеристика 
особливостей дискурсу. Це передбачає виконання таких завдань, як вивчення 
різноманітності підходів до визначення понять дискурсу та огляд чинників, які 
на нього впливають в умовах сучасності на базі теоретичних наукових розробок 
вітчизняних та іноземних фахівців, що складають матеріал роботи. 

Об’єктом дослідження є дискурс у когнітивно-комунікативній парадигмі 
мовознавства.  

Предметом розвідки виступають специфіка його змістовно-структурних 
особливостей у скопусі розмаїття сучасних підходів до його вивчення, 
авторський аналіз яких та отримані в результаті цього аналізу висновки і 
визначають новизну роботи.  

Становлення поняття «дискурс» в лінгвістиці пов'язано «з прагненням 
ввести в класичне протиставлення мови і розмови» [10, c. 138].  

У лінгвістичній літературі термін «дискурс» використовується дуже 
широко. Згідно з Т.А. ван Дейком, термін «дискурс» є дуже невизначеним 
поняттям. Невизначеність ця двоякого роду. По-перше, сам термін «дискурс» є 
багатозначним в силу багатогранності об'єкту: вчені, що займаються 
дослідженням різних аспектів дискурсу, вкладають в цей термін той зміст, який 
відповідає їх підходу. По-друге, невизначеність дискурсу є його сутнісною 
характеристикою [10, c. 139]. М.Фуко визначає дискурс як «безліч 
висловлювань, що належать одній інформації». При цьому він розглядає 
висловлювання як сегмент людського знання, частину його знання і 
дискурсивної практики. Дискурс має деяку владу. Так, він охоплює усі 
можливості для появи певних висловлювань або дій, може управляти і 
направляти висловлювання.  

Іноді дискурс отожнюється з мовленням. Але мовлення слід трактувати з 
мовленнєвою діяльністю, а дискурс — як мовлення у контексті соціальної та 
мозгової діяльності.  

Мова тісно пов'язана з мисленням, але у різних народів це поняття є 
різним, що обумовлено відмінностями історії, географії, особливостями життя. 
Мова, дзеркало навколишнього світу, відбиває дійсність і створює свою картину 
світу, специфічну і унікальну для кожної мови і відповідно народу, етнічної 
групи, мовного колективу, що використовує цю мову як засіб спілкування [14, c. 
46-47]. Людина сприймає і усвідомлює світ за допомогою органів почуття і 
таким чином складає свою власну уяву про світ, в якому живе. Так виникає 
світогляд народу, що має своє відображення в картині світу. Якщо світ — це 
людина і середовище в їх взаємодії, то картина світу — результат переробки 
інформації про середовище і людину. Людина схильна не помічати ті явища і 
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речі, які знаходяться поза її уявленнь про світ [8, c. 62]. Світ, що оточує людину, 
являє собою такі картини світу: реальна, культурна (концептуальна), мовна. 

Реальна картина світу — це об'єктивна позалюдська даність, це світ, що 
оточує людину [14, c. 47]. 

Культурна (концептуальна) картина світу — це відображення реальної 
картини через призму понять, сформованих на основі представлень людини, 
отриманих за допомогою органів почуттів і що пройшли через його свідомість, 
як колективне, так і індивідуальне [14, c. 47]. 

Мовна картина світу — це та, що історично склалася у буденній свідомості 
мовного колективу і відбита в мові сукупністю уявлень про світ, певний спосіб 
концептуалізації дійсності [27]. Мовна картина світу відбиває реальність через 
культурну картину світу. 

Мовна картина світу випереджає концептуальну і формує її, оскільки 
людина здатна пізнати світ і себе завдяки мові. З одного боку, умови життя 
людей, матеріальний світ, що оточує їх, визначають їх свідомість і поведінку, що 
знаходить відображення в мові. З другого — людина сприймає світ переважно 
через форми рідної мови, яка детермінує людські структури мислення і 
поведінки.  

Структура дискурсу являє собою ієрархію одиниць, перелічених за 
ступенем зменшення: мовленнєва подія, трансакція, крок, хід, мовленнєвий акт. 
Виділяються також структурно прості й комплексні дискурси. 

Одиницями дискурсу є розмова, топік, послідовність, суміжна пара, 
репліка. Мінімальною одиницею дискурсу є мовленнєвий акт — мовленнєва 
взаємодія мовця і слухача для досягнення певної мети мовця шляхом 
конструювання ними дискурсивного значення у ході спілкування. Мовленнєвий 
акт складається з аспектів адресанта і адресата ті ін.   

Існує декілька підходів до аналізу дискурсу: формальний, функціональний, 
семіотичний. 

У формальному підході при аналізі дискурсу не враховуються семантичні 
якості мовних форм, він спрямований на вивчення «форми існування розмовної 
мови під кутом зору взаємодії людей в соціологічному аспекті» [10, c. 142]. 

Лінгвісти, що досліджують дискурс у рамках формального підходу, 
відмічають, що дискурс — це не лише «даність тексту», але також і «системно 
мовні структури цілого тексту» і «мовно-розумовий процес», що призводить до 
утворення структури. 

Функціональний підхід припускає обумовленість аналізу функцією 
дискурсу, вивченням функцій мови в широкому соціокультурному контексті: 
«вивчення дискурсу — вивчення будь-якого аспекту використання мови», 
«аналіз дискурсу неминуче припускає аналіз мови в його використанні».  

У основі функціональних визначень дискурсу лежить розуміння його як 
«будь-якого вживання мови».  

Функціональне дослідження дискурсу здійснюється з позиції або 
«етичного підходу», в основі якого лежить дедуктивний метод, згідно з яким 
матеріал аналізується відповідно до гіпотези, або підходу «емічного», 
прибічники якого застосовують індуктивний метод, тобто виводять гіпотези із 
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спостереження емпіричного матеріалу. Терміни «етичний» і «емічний» були 
введені К.Л. Пайком. У їх основі лежить аналогія з фонетикою і фонемікою, або 
фонологією, в східноєвропейській традиції. Фонетика, як правило, реєструє усі 
артикуляційні відмінності в конкретному висловлюванні, незалежно від того, 
властиві вони конкретному індивідові або соціальній групі [10, c. 143]. Етичний 
підхід до аналізу дискурсу характерний для етнографії мови, де дослідження 
розпочинається з опису висловлювання в контексті конкретної ситуації, а потім 
на основі цього аналізу робляться теоретичні узагальнення. Емічний напрям 
аналізу дискурсу представлений дослідженнями в області вивчення функцій 
мови, які проводять аналіз функціональної залежності відповідно до переліку 
основних функцій мовних елементів [10, c. 144]. 

Семіотичний підход комбінує традиційні теоретичні дисципліни з новими 
підходами — прагматичним, діяльностним, комунікаційним (герменевтичним). З 
одного боку, семіотичний підхід покликаний утримати ряд особливостей 
традиційних дисциплін, передусім  мовний, епістемологічний плани, з іншої — 
з'єднати ці плани із вживанням знань, мовних виразів, діяльністю, комунікацією. 
За семіотичним розумінням дискурсу стоїть «стиль плюс ідеологія». Семіотичне 
розуміння дискурсу виходить за рамки лінгвістики [10, c. 144]. Тут з'являється 
такий термін, як «дискусивна практика», який є предметом «політичної 
лінгвістики». У ній досліджують як дискурси окремих політиків, так і види 
дискурсу.  

Отже, сучасна когнітивно-комунікативна парадигма мовознавства потребує 
розробки багатоаспектної методології наукового дослідження дискурсу, що 
означає необхідність психологичного та соціального вивчення людини як 
отримувача інформації, носія та експериєнцера лінгвокультурно-детермінованих 
комунікативних процесів, когніції, картини світу, що є перспективою нашої 
роботи як філологів.   
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У статті розглядаються компаративні фразеологічні одиниці англійської та української 

162 
 

http://www.krugosvet.ru/


мов через призму зіставлення та порівняння їх семантичних структур. З’ясовується вплив 
семантичних та етнолінгвістичних особливостей образних порівняльних конструкцій на якість 
їх перекладу при підборі лексичного еквіваленту у цільовій мові. 

Ключові слова: компаративні фразеологічні одиниці, семантична структура, 
етнолінгвістичні особливості фразеологізмів. 

В статье рассматриваются компаративные фразеологические единицы английского и 
украинского языков через призму сопоставления и сравнения их семантических структур. 
Изучается влияние семантических и этнолингвистических особенностей образных 
сравнительных конструкций на качество их перевода при подборе лексического эквивалента в 
целевом языке. 

Ключевые слова: компаративные фразеологические единицы, семантическая 
структура; этнолингвистические особенности фразеологизмов. 

The article focuses on the investigation of the comparative idiomatic expressions in the 
English and Ukrainian languages. The influence of the semantic and ethnolinguistic peculiarities of 
the comparative idiomatic expressions on their translation from English to Ukrainian and vice versa is 
defined in the article. 

Key words: comparative idiomatic expressions, semantic structure, ethnic and linguistic 
peculiarities of comparative idiomatic expressions. 

Сучасний етап розвитку лінгвістичної науки характеризується 
різноманітністю досліджень у сфері фразеології (роботи І.К. Білодіда,  
М.І. Мостового, В.Д. Ужченко, В.М. Мокієнко, О.В. Куніна, О.Арсентьєвої,  
К.І. Мізіна та багато інших). 

Викликають особливий інтерес при цьому проблеми її ідеографічного, 
когнітивного та етнопсихологічного аспектів. Незважаючи на велику кількість 
праць із фразеології, невирішеним залишається коло питань, пов'язаних із цією 
сферою лінгвістичних досліджень. У даній дослідницькій роботі  привернуто 
увагу  до семантичних та етнолінгвістичних особливостей порівняльних 
фразеологічних одиниць англійської та української мов з огляду на світову 
культурну та лінгвістичну інтеграцію та проблеми пов'язані із цим соціологічним 
та лінгвістичним явищем. 

Фразеологія кожної мови – це скарбниця народу, здобуток його мудрості й 
культури, що містить багатий матеріал про його історію, боротьбу з гнобителями 
й нападниками; про звичаї, ідеали, мрії й сподівання, а історія виникнення 
усталених словосполучень: перемивати кісточки, сім п’ятниць на тиждень, ні 
пуха ні пера та ін., – піднімає завісу над звичаями, віруваннями, обрядами наших 
предків. Саме тому фразеологія привертає увагу мовознавців, істориків, 
етнографів, філософів. Вельми актуальними є дослідження компаративних 
фразеологізмів – вивченню структурних, семантичних і стилістичних 
властивостей порівняльних фразеологічних одиниць, а також їх функціонуванню 
в мовленні присвячено низку розвідок в українській (М.Ф. Алефіренко, А.Ф. 
Марахова, Г.М. Доброльожа, А.М. Найда), та в англійській (Г.І. Ісіна, Р.М. 
Прохорова, А.В. Терентьєв) мовах. Втім, враховуючи інтерес мовознавців до 
вивчення взаємозвязку між мовою та культурою, особливостями певного етносу, 
є необхідність у подальших дослідженнях компаративних ФО з оглядом на 
лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний аспекти.  

Мета статті полягає у структурно-семантичній характеристиці 
компаративних фразеологізмів в англійській та українській мовах.  
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Об’єктом дослідження є порівняльні фразеологічні одиниці названих мов.  
Предмет дослідження становлять структурно-семантичні та 

етнолінгвістичні характеристики компаративних фразеологічних одиниць 
української та англійської  мов. Дослідження проводилось на вибірці 
компаративних фразеологічних одиниць англійської й української мов за 
десятьма тематичними групами згідно класифікації, запропонованої О.В. 
Куніним. 

Практична цінність даного дослідження полягає у розробці додатку 
перекладацьких еквівалентів у вигляді двомовного словника компаративних 
фразеологічних одиниць. Також важливим здобутком є той висновок, що аналіз 
семантичної структури фразеологічних одиниць є важливим при перекладі з 
однієї мови на іншу. Порівняння етнопсихологічного підґрунтя, яке слугувало 
для створення образу-еталону у фразеологізмі мови оригіналу із походженням 
образу-еталону, який наявний у фразеологізмі цільової мови перекладу дозволяє 
зробити переклад більш якісним, а саме: перевірити точність лексичного 
значення, підібрати необхідний перекладацький еквівалент згідно мовленнєвої 
ситуації та стилістичного забарвлення мовленнєвої ситуації. 

Важливо відзначити, що для даного дослідження дуже значущим 
елементом є теоретичне підґрунтя, яким можна було користуватися у ході 
проведення порівняльного аналізу семантичної структури компаративних 
фразеологічних одиниць. Існуючи класифікації фразеологічних одиниць, 
запропоновані такими науковцями як В.В. Виноградов, О.В. Кунін, В.М. Телія, 
О.І. Смирницький, Н.М. Амосова, В.П. Жуков, М.М. Шанський, виходять із 
різних критеріїв виділення фразеологічної одиниці. В залежності від основного 
критерію межі фразеології звужуються або навпаки розширюються. Найбільш 
численними є класифікації, що базуються на семантичному критерії організації 
мовного матеріалу – класичною в певному сенсі є класифікація В.В. 
Виноградова, що поділяє фразеологізми виходячи із критерію вмотивованості 
або немотивованості значення одиниці. 

На відміну від вітчизняних дослідників, у працях англійських та 
американських лінгвістів вживається термін «ідіома» на позначення 
фразеологічних одиниць, одним із перших дослідників яких був Л.П. Сміт. 
Продемонструвавши багатство і різноманітність англійської фразеології, він 
згрупував ідіоми за різними критеріями, що перешкодило утворенню певної 
класифікації, оскільки деякі фразеологічні одиниці залишалися поза нею [2]. 
Варто відзначити, що чітких меж сфери дослідження фразеологічних одиниць 
іноземні науковці не встановили; радянські дослідники, навпаки розробили 
методику аналізу фразеологічних одиниць (О.В. Кунін). Фразеологізми системно 
описані саме у працях російських і українських лінгвістів, що враховувалося при 
проведенні аналізу компаративних фразеологічних одиниць. 

Компаративні фразеологічні одиниці яскраво відображають національно-
культурну специфіку образної системи та реалій мови. Вона утворюється завдяки 
наявності у їх складі семантичних одиниць, що зберігають закодовану етнічно-
психологічну інформацію, необхідну для пояснення загального значення цих 
одиниць. Беручи до уваги те, що кожна з досліджуваних у даній роботі мов несе 
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за собою величезний досвід та незчисленні здобутки багатьох поколінь, це не 
могло не знайти певного відбитку в особливостях порівняльних мовних 
конструкцій, а саме порівняльних фразеологічних одиниць, притаманних цим 
неспорідненим мовам. 

Запропонований нами зіставний аналіз фразеологічних одиниць в 
структурно-семантичному аспекті направлений на виявлення їх структурно-
семантичного паралелізму та розходжень між образами-еталонами, що слугують 
основою для створення елементу компаративності у фразеологічних 
словосполученнях англійської та української мов. Більшість із досліджуваних 
компаративних фразеологічних одиниць обох мов (англійська та українська) 
мають свої лексичні відповідники у формі порівняльних фразеологізмів, але 
далеко не всі вони мають у своїй семантичній структурі образ-еталон, який був 
би спільним для обох лексичних відповідників. Наприклад, такі україномовні 
компаративні фразеологічні одиниці як: дурний як сало без хліба, моторний як 
дзиґа, як пуп синій, як вареник у маслі хоч і мають лексичні еквіваленти у 
англійській мові (as thick as two short planks, eager beaver, death-frozen, as happy 
as Larry), у їх семантичній структурі не спостерігається наявності образу-
еталону, який би був спільним для обох фразеологічних одиниць, що становлять 
собою пару лексичних відповідників. 

Таке саме явище ми можемо простежити і на прикладі наступних 
англомовних компаративних фразеологічних одиниць: (to be) no spring chicken, 
like a cat on a hot tin roof, as cool as a cucumber, as slow as a wet weekend, що 
мають наступні україномовні лексичні відповідники (не першої молодості, як 
шило в одному місці, спокійний як слон, як за волами). Ми бачимо, що у жодній з 
пар досліджуваних компаративних фразеологічних словосполучень немає 
спільного для двох лінгвокультурних одиниць образу-еталону. Це пояснюється 
тим, що кожна фразеологічна одиниця несе в собі частину самобутньої етнічної 
традиції, притаманної тій чи іншій із досліджуваних мов, що має своє 
відображення у семантичній структурі компаративних фразеологічних одиниць. 
Вибір образних еталонів напряму залежить від національної психології та 
специфіки асоціативного мислення [5], а головну роль при їх формуванні відіграє 
та частота, з якою певні об’єкти або явища зустрічаються в житті людей, що 
нерідко виражається у триваліших людських контактах із ними, спричинюючи 
стереотипізацію останніх.  

Передумовою для утворення образу-еталону у компаративних 
фразеологічних одиницях можуть виступати етнічні стереотипи, що являють 
собою відносно сталі уявлення про моральні, розумові, фізичні та інші якості, які 
властиві представникам різних етнічних спільнот [5, 6]. У досліджуваних нами 
компаративних фразеологізмах ми виявили, що саме етнічне підґрунтя є частіше 
за все основою образу-еталону, який використовується у аспекті порівняння.  

Варто зауважити, що з огляду на те, що у ході проведення дослідження для 
пошуку походження образів-еталонів компаративних фразеологічних одиниць 
доводилося користуватися не лише друкованими інформаційними джерелами, а 
й різноманітними інтернет-форумами [7, 8, 9], нами було виявлено, що не 
зважаючи на те, що український науковий світ є досить інтегрованим у світ 
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інформаційних технологій, сайтів чи форумів, де було б можна почерпнути 
інформацію у галузі походження тих чи інших україномовних одиниць 
виявилося досить небагато. На нашу думку, це є показником того, що слід надалі 
розвивати інтерес у галузі досліджень компаративних фразеологічних одиниць в 
українській мові і відображати результати дослідницьких праць не лише у 
друкованих виданнях, адже це є заглибленням у етнічну самобутність нашої 
національної культури і поширення такої інформації відіграє велику освітню 
роль серед громадян нашої країни. 
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Стаття присвячена аналізу англомовних засобів вираження позитивної оцінки та їх 

україномовного перекладу. Розроблено частиномовну типологію англійських лексичних 
одиниць, що мають позитивну конотацію, досліджено способи їх перекладу українською 
мовою. 

Ключові слова: Позитивна оцінка, переклад, перекладацькі трансформації. 
Статья посвящена анализу англоязычных средств выражения позитивной оценки и их 

украиноязычного перевода. Разработана типология английских лексических единиц, имеющих 
позитивную коннотацию, по частям речи, исследованы способы их перевода на украинский 
язык. 
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Ключевые слова: Позитивная оценка, перевод, трансформации. 
The article analyzes the English means of positive evaluation expression and their Ukrainian 

equivalents. The types of English lexical units with positive connotation are singled out proceeding 
from part-of-speech followed by the study of the ways of their translation. 

Key words: Positive evaluation, expression, ways of translation, transformations.  
Актуальність роботи зумовлена її належністю до ключових сфер сучасної 

лінгвістики, лінгвістичної аксіології, нового напрямку науки, що вивчає систему 
цінностей й способи її репрезентації в мові. Інтегративна сутність категорії 
оцінки підсилює актуальність проведеного дослідження, та визначає її 
важливість, не тільки для лінгвістики, а й для перекладознавства. 

Об'єктом нашого дослідження є англомовні засоби виразу позитивної 
оцінки та їх україномовний переклад. 

Предметом аналізу виступали якісні та кількісні характеристики 
англомовних засобів вираження позитивної оцінки та способи їх перекладу 
українською мовою. 

Матеріалом аналізу стали художні англомовні твори та скрипти 
автентичних англомовних фільмів, перекладених українською мовою. Загальний 
корпус прикладів становить 300 висловлювань з лексичними засобами, що мають 
позитивну конотацію. 

Наукова новизна полягає в тому, що в даному дослідженні англомовні 
засоби виразу позитивної оцінки вперше систематизовані та вивчені з позиції як 
лінгвістичного так і перекладацького підходу.  

Основною метою дослідження є комплексний лінгвістичний й 
перекладознавчий аналіз засобів вираження позитивної оцінки. 

Поняття оцінки, що походить від слова "цінність", визначає особливості 
взаємодії людини і навколишнього світу. Оцінка – це результат процесу 
оцінювання. У мові відображається взаємодія дійсності та людини у 
найрізноманітніших аспектах, одним з яких є оцінювальний аспект. Об'єктивний 
світ поділяється мовцем з точки зору його ціннісного характеру – добра і зла, 
користі і шкоди, істинності й помилковості, це розчленування є соціально 
обумовленим і дуже складним чином, відображено у мовних структурах [9]. 

Дослідники поділяють засоби виразу оцінки на лінгвістичні та 
екстралінгвістичні. Лінгвістичними засобами вираження оцінки є морфологічні, 
лексичні та граматичні. До екстралінгвістичних засобів відносять жести та 
інтонація [6]. 

Вивчення оціночних структур лінгвістами доводить, що оцінка торкається 
самих різних аспектів мовної системи. Оцінний аспект тексту складається зі 
значень, які реалізуються на всіх рівнях мови. Оцінка в тому чи іншому вигляді 
присутня у будь-яких типах текстів, навіть якщо вона виражена експліцитно. Як 
оцінювальний аспект значення оцінка присутня в самих різних мовних виразах. 
Вона може бути обмежена елементами, що менші за слово, а може й 
характеризувати групу слів або цілий вислів [7]. 

Більшістю вчених виділяються негативна (пейоративна), позитивна 
(меліоративна) і нейтральна (ситуативна) оцінки, «в основі яких лежить осуд, 
схвалення або відсутність яскраво вираженого схвалення або осуд як констатація 
соціально сталої оцінки явища» [3].  
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Ми бачимо оцінку як модальну рамку, яка включає в себе ряд обов’язкових 
елементів (експліцитних та імпліцитних), таких, як суб’єкт оцінки, об’єкт, 
аспект, оцінний елемент як такий, оцінний стереотип і шкалу оцінок. В оцінці 
семантичний та прагматичний аспекти є нероздільні, усі сторони її 
функціонування відбивають злиття семантики (власного значення мовних 
одиниць, включаючи вислів в цілому) і прагматики (умов реалізації процесу 
комунікації) [2]. 

На сьогодні переклад є однією з важливих форм міжкультурних взаємин. 
Оскільки знання іноземних мов і в давні часи, і сьогодні не можна назвати 
масовим, перекладачі виступають посередниками між народами, які спілкуються 
в найрізноманітніших сферах життя. Окрім посередницької функції, перекладні 
твори виконують і творчу, продуктивну місію, бо завжди були важливим 
стимулом розвитку національних мов, літератур й культур[4]. 

Переклад є відтворенням оригіналу засобами іншої мови із збереженням 
єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного 
змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій 
мовній основі. Шлях до досягнення такої єдності не лежить через встановлення 
формальних відповідників. Зіставлення засобів різних мов, навіть найбільш 
віддалених, можливе лише шляхом зіставлення функцій, які виконують різні 
мовні засоби. Звідси точність перекладу полягає у функціональній, а не 
формальній відповідності оригіналу [1]. 

Серед основних засобів перекладу розрізняють: вибір варіантного 
відповідника, калькування, дослівний переклад, транскодування, калькування, 
антонімічний та описовий переклад [5].  

Першим етапом нашого дослідження стала систематизація англомовних 
засобів вираження позитивної оцінки по частиномовних характеристиках, в ході 
якої нами було встановлено, що позитивна оцінка більшою мірою реалізується за 
допомогою прикметників – 170 висловлювань (56,6%), наприклад: 

(1) It might be a corking girl! Don’t hesitate meeting her [1]. 
Група іменників є другою за чисельністю та  налічує 60 прикладів, що 

дорівнює 20%, наведемо декілька прикладів: 
(2) Grandmother's nurse has been a real treasure [2]. 
(3) She is my chichi, he announced [2]. 
Група дієслів налічує 40 висловлювань, що дорівнює 13,3 %, наведемо 

декілька прикладів: 
(4) She could not escape the smell, it was the scent of all young infants which 

seemed to linger in every place she went [7]. 
(5) Now all she wanted to do was find her room and pamper herself [5]. 
Група прислівників є найменш частотною та налічує 30 прикладів, що 

складає 10 % з загальної вибірки, наприклад: 
(6) He is absolutely certain who will win [7]. 
(7) We had a heavenly time at the dance [4]. 
Другим етапом нашого дослідження стало виявлення кореляцій між 

частиномовними  характеристиками засобів вираження позитивної оцінки та 
застосуванням перекладацьких трансформацій. Було встановлено, що без 
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залучення перекладацьких трансформацій було перекладено 33% прикметників, 
наприклад:  

(8)The cat was playing with an 
angelic kitten [7]. 

Кішка грала з ангельським 
кошеням [7]. 

18% іменників, наприклад: 
(9)Grandmother's nurse has 

been a real treasure [5]. 
Покоївка бабусі була 

справжньою знахідкою [5]. 
5,3% дієслів, наприклад: 
(10)We were all joking and 

giggling nervously as we waited for the 
ceremony to begin [5]. 

Всі ми шуткували та дуже 
хихикали в очікуванні церемонії [5]. 

 
та 2% прислівників, наприклад:  
(11)In our childhood we used to 

laugh loudly at their jokes [3]. 
У дитинстві ми завжди голосно 

посміхалися над їх жартами [3]. 
За допомогою транскодування було перекладено 3,3% прикметників, 

наприклад:  
(12) she was a total beauty [2]. Вона була тотальна красуня [2]. 

Користуючись антонімічним перекладом було перекладено 5,3% 
прикметників, наприклад:  

(13) Her smile wasn’t 
unpleasant [9]. 

Вона приємно посміхалася[9]. 

 2% іменників, наприклад:  
(14) He could’t possibly be cold 

a davilt 
Він був схожий на святого [9]. 

А також 2% прислівників, наприклад: 
(15)His sister was desperately 

gorgeous[7]. 
Його сестра була надзвичайно 

красива [7]. 
Із залученням калькування було перекладено 15% прикметників, наведемо 

приклад:  
(16) She tossed a corking party 

[3]. 
Вона влаштувала чудову вечірку 

[3]. 
Користуючись контекстуальною заміною було перекладено 4% 

прислівників, наведемо приклад: 
(17) We were all joking and 

giggling nervously as we waited for the 
ceremony to begin [2]. 

Всі ми шуткували та дуже 
хихикали в очікуванні церемонії [2]. 

 
 Таким чином, проведений нами аналіз засобів виразу позитивної 

оцінки дозволяє дійти таких висновків: позитивна оцінка найчастіше виражена 
прикметником та іменником, найменш частотними є дієслова та прислівники. 
Більша кількість англомовних висловлювань з лексичними засобами, що мають 
позитивну конотацію  перекладена за допомогою вибору варіантного 
відповідника, тобто без залучення перекладацьких трансформацій. Серед 
залучених перекладацьких трансформацій найчастотнішими були калькування та 
антонімічний переклад, найменш частотними виявились транскодування та 
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контекстуальна заміна. 
Перспективою дослідження є впровадження отриманих результатів в 

навчальний процес, зокрема розробка вправ для перекладу з англійської мови 
українською, сфокусованих на засобах вираження позитивної оцінки.  
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ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ 
КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

 
Пилипенко Ю.С. (Харків) 

Науковий керівник: 
докт. пед. наук, проф. Костікова І.І. 

 
Стаття присвячена вивченню проектних умінь, їх формуванню у учнів старших класів 

школи на уроках англійської мови. У роботі теоретично обґрунтовано і рекомендовано для 
практичного застосування проектну методику навчання англійської мови в старшій школі. 
Досліджено засади впровадження проектної методики в старшій школі та обґрунтовано 
методичну характеристику проектної методики навчання іноземних мов. Визначено типологію 
проектів у навчанні іноземних мов; на основі цієї типології пропоновано проектні завдання 
для навчання іноземним мовам в старших класах. 

Ключові слова: проектні уміння, учні старших класів, урок англійської мови, проектна 
методика, типологія проектів, завдання з проектних уроків.  

Статья посвящена изучению проектных умений, их формированию у учащихся старших 
классов школы на уроках английского языка. В работе теоретически обоснованы и 
рекомендованы для практического применения проектные методики обучения английскому 
языку в старшей школе. Исследованы основы внедрения проектной методики в старшей школе 
и обоснована методическая характеристика проектной методики обучения иностранным 
языкам. Определена типология проектов в обучении иностранным языкам, на основе этой 
типологии предложены проектные задания для обучения иностранным языкам в старших 
классах. 

Ключевые слова: проектные умения, учащиеся старших классов, урок английского 
языка, проектная методика, типология проектов, задания проектных уроков.  

The research deals with the issue of the study of project skills, their formation at English 
lessons in high school. The paper theoretically justifies and recommends the practical application of 
project methods of teaching English at high schools. The researched principles of using such a 
technique at high schools are analyzed and the methodical description of the project methodology of 
teaching the foreign languages are described as well. It is defined the typology of projects in learning 
foreign languages, on the basis of this typology it is proposed the project objectives for teaching 
foreign languages at high school. 

Keywords: project skills, high school students, English lesson, project methodology, typology 
of projects, the tasks of project lessons. 

Традиційне навчання школярів, особливо в нашій країні, будується не на 
методах самостійного, творчого дослідницького пошуку, а на репродуктивній 
діяльності, спрямованої на засвоєння вже готових, кимсь здобутих істин. 
Підсумком стає втрата допитливості, здатності самостійно мислити, що значною 
мірою блокує дослідницьку активність учня, роблячи в результаті практично 
неможливим процеси самонавчання, самовиховання, а, отже, і саморозвитку. 

С.В Фадєєв пише, що нові технології навчання стрімко ввійшли в наше 
життя й у процес навчання англійської мови, трохи потіснивши традиційні 
методики і змусивши вчителів іноземних мов вирішувати проблеми, про 
існування яких кілька десятків років тому жоден вчитель навіть не підозрював 
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[2]. 
В останні роки метод проектів набуває все більше прихильників. Він 

спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення школяра і 
навчити його не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає йому 
школа, а вміти застосовувати їх на практиці.  

Мета дослідження: Проаналізувати теоретичні засади використання методу 
проектів в старших класах і навести приклади практичного застосування 
проектних технологій на уроках англійської мови. 

Завдання дослідження:  
1. Теоретично обґрунтувати використання проектної методики навчання 

іноземної мови; 
2. Розглянути етапи використання методу проектів на уроках. 
3. Презентувати практичні завдання для впровадження проектних уроків.  

Об’єкт дослідження: Формування проектних умінь учнів. 
Предмет дослідження: проектні уміння учнів старших класів на уроках 

англійської мови. 
Сучасна проектна методика відрізняється кооперативним характером 

виконання завдань під час роботи над проектом, діяльність, яка при цьому 
здійснюється, є за своєю суттю креативною та орієнтованою на особистість учня. 
Вона передбачає високий рівень індивідуальної та колективної відповідальності 
за виконання кожного завдання з розробки проекту. Спільна робота групи учнів 
над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії учнів. 

Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної 
діяльності, в якій учні займають активну суб'єктивну позицію. Тема проекту 
може бути пов'язана з однієї предметної областю чи носити междисциплінарний 
характер. При підборі теми проекту вчитель повинен орієнтуватися на інтереси і 
потреби учнів, їхні можливості і особисту значимість майбутньої роботи, 
практичну значущість результату роботи над проектом. Виконаний проект може 
бути представлений в самих різних формах: стаття, рекомендації, альбом, колаж і 
багато інших. Різноманітні і форми презентації проекту: доповідь, конференція, 
конкурс, свято, вистава. Головним результатом роботи над проектом будуть 
актуалізація наявних і придбання нових знань, навичок та вмінь і їх творче 
застосування в нових умовах [1]. 

Робота над проектом здійснюється в кілька етапів і зазвичай виходить за 
рамки навчальної діяльності на уроках: вибір теми чи проблеми проекту; 
формування групи виконавців; розробка плану роботи над проектом, визначення 
строків; розподіл завдань серед учнів; виконання завдань, обговорення в групі 
результатів виконання кожного завдання; оформлення спільного результату; звіт 
за проектом; оцінка виконання проекту.  

Робота по проектній методиці на уроках англійської мови вимагає від учнів 
високого рівня самостійності пошукової діяльності, координації своїх дій, 
активної дослідницької, виконавської та комунікативної взаємодії. Роль вчителя 
полягає в підготовці учнів до роботи над проектом, виборі теми, у наданні 
допомоги учням при плануванні роботи, в поточному контролі і консультуванні 
учнів у процесі виконання проекту на правах  співучасника [3].  
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Отже, основна ідея методу проектів полягає в тому, щоб перенести акцент 
з різного виду репродуктивних вправ на активну розумову діяльність учнів у ході 
спільної творчої роботи. Урок-проект формує вміння самостійної роботи. 
Головною особливістю уроку-проекту є доступність теми і можливість її 
варіювання [4]. 

Підґрунтям для створення ефективної проектної методики навчання 
іноземних мов є методична типологія проектів для навчання іноземних мов. 
Типологія проектів визначається за такими типологічними ознаками: домінуючий 
вид діяльності й вид кінцевого продукту, предметно-змістова галузь проекту, 
характер координації проекту, характер контактів учнів у проекті, кількість 
учасників, тривалість проекту, характер спілкування з носіями мови, опора на 
підручник і структура проекту [3]. 

Навчання англійської мови на основі проектів відбувається в чотири етапи: 
підготовчий, виконавчий, презентаційний та підсумковий. 

Відповідно, система вправ з навчання іноземних мов на основі проектної 
методики реалізується в чотири етапи і містить такі групи вправ: на підготовчому 
етапі – для планування ходу проекту, для формування лексичних, граматичних, 
інтонаційних навичок мовлення; на виконавчому етапі – для розвитку вмінь 
аудіювання, читання, письма та говоріння, для організації пошуку письмової 
інформації, для навчання графічних способів викладення інформації, для 
навчання написання доповіді; на презентаційному етапі – для навчання усної 
презентації проектів та для організації презентації проекту; на підсумковому 
етапі – для контролю сформованості мовленнєвих навичок говоріння, 
аудіювання, читання і письма, для контролю сформованості цих мовленнєвих 
умінь та для оцінювання проектів [6]. 

Провівши пробні уроки з проектної методики, ми можемо стверджувати, 
що прийомами підготовчого етапу для учнів старших класів з виявлення 
проблеми є: 
• Мозкова атака. 
• Від слова до дії – прийом дозволяє спільними зусиллями через зазначення 

проблеми знайти її вирішення, здійснити аналіз прийнятого рішення, 
визначити майбутню діяльність за схемою. 

• Ранжування – протягом короткого часу можна визначити серед кола проблем 
найважливішу. Проводиться у письмовому виді: 
 Приклад 1 – продуктивна комунікативна вправа для формулювання 

проблеми проекту, визначення можливих форм її реалізації. 
Task: The American artist Andy Warhol once said that what is the best in most 

capital cities of the world is the MacDonald’s Restaurant and only Moscow doesn’t 
have such a nice thing. Today this is not true any longer; even in Kiev, if you feel like 
an American hamburger you go to MacDonald’s.  Now work in small groups. Make a 
list of items in your everyday life that have British/ American origin. You have 5 
minutes. 

Share your ideas with the class (all the items are discussed and put down on the 
board in a mind-map).  
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Метою вправ виконавчого етапу є навчити учнів читати текст з розумінням 
загального змісту і важливих деталей, навчити висловлюватися на основі аналізу 
прочитаного або почутого тексту та передавати власне ставлення до його змісту, а 
також організувати самостійну діяльність учнів з читання та відбору текстів на 
обрану тему. Учні навчаються створювати анкети та проводити опитування та 
інтерв’ю, письмово викладати результати проекту та ілюструвати їх 
різноманітними схемами і графіками. 

Наведемо приклади вправ виконавчого етапу. 
 Приклад 2 – репродуктивна комунікативна вправа для розвитку вмінь 

монологічного висловлювання на основі аналізу прочитаного тексту. 
Task: Tell the representatives from other groups the most interesting facts from 

the information you’ve got. Start your statements like this:  
“It’s interesting to know that…”, “I find amazing the fact that…”. 
Важливою засадою ефективності пропонованої системи вправ є врахування 

специфіки проектного навчання в школі і орієнтація на сферу інтересів учнів в 
тій чи іншій сфері діяльності, що включає проекти-огляди та дослідницькі 
проекти, створення комп’ютерної бази даних та презентацію одержаних 
результатів у схемах, графіках та таблицях. Учні використовують їх в якості 
наочності під час презентації проектів. У старших класів така інтеграція 
практичних умінь працювати з технічними засобами дозволяє викликати 
додатковий інтерес до навчання англійської мови та слугує способом 
психологічної підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності. Тому в 
запропоновану систему вправ ми включили вправи для навчання викладення 
результатів опитувань та оглядів у таблицях [5: 271].  

На підсумковому етапі учням пропонується серія вправ для контролю 
навичок та вмінь в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Окрім того, на цьому 
етапі виконуються вправи для навчання учнів само- та взаємоконтролю і 
оцінюванню проектної діяльності в усній та письмовій формах. Наведемо 
приклад такої вправи.  

Приклад:  продуктивна комунікативна вправа для оцінювання проектів. 
Task: Express your opinion on the project. 
Aspects to consider: 
1. Which part of this Project did you find most interesting or relevant and why? 
2. Which part of this Project did you find least interesting and why? 
3. What have you learnt from this Project? 
Результати проекту можуть бути представлені в самих різних формах: 

стіннівка, альбом, колаж і багато інших. Різноманітні і форми презентації 
проекту: доповідь, конференція, конкурс, свято, вистава. Так, пропоновані 
приклади з впровадження проектної методики навчання англійської мови є 
ефективними для учнів старших класів загальноосвітньої школи. 

Практичною реалізацією проектної методики навчання іноземних мов є 
створення банку проектних уроків, що містить проекти різних типів для 
школярів [4]. 
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Матеріали дослідження можуть бути використані в роботі вчителів 
іноземної мови в середніх школах, гімназіях та школах з поглибленим вивченням 
іноземної мови, а так само для студентів педагогічних вузів у процесі навчання 
методики викладання англійської мови в старших класах школи. 
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В даній статті зазначено важливу роль занять з домашнього читання, що сприяють 
формуванню мовної компетенції студентів, проаналізовано існуючі навчальні матеріали, а 
також висвітлено процес розробки навчальних матеріалів для проведення занять з домашнього 
читання для студентів заочного відділення факультетів іноземних мов.  

Ключові слова: домашнє читання, заняття, мовна компетенція, навчальні матеріали. 
В данной статье указана важная роль занятий по домашнему чтению, которые 

способствуют формированию речевой компетенции студентов, проанализировано 
существующие учебные материалы, а также описан процесс разработки учебных материалов 
для проведения занятий по домашнему чтению для студентов заочного отделения факультетов 
иностранных языков. 

Ключевые слова: домашнее чтение, занятия, речевая компетенция, учебные 
материалы. 

In the article we considered the important role of home reading lessons that assist the forming 
of speech competence of students, analyzed the existing materials for home reading lessons, and the 
article deals with the process of development of the new study guide for home reading lessons for 
students of distant education for department of foreign languages. 

Key words: home reading, study guide, lessons, speech competence. 
Актуальність дипломної роботи, що описується в даній статті, пояснюється 

необхідністю розробки нових навчальних матеріалів для проведення занять з 
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домашнього читання для студентів заочного відділення з метою оптимізації 
процесу навчання  в умовах навчання на заочному відділенні. 

Об’єктом дослідження, є організація та зміст занять з домашнього читання 
на заочному відділенні на факультетах іноземних мов. 

Метою дослідження є теоретично обгрунтування, практична розробка та 
експериментальна перевірка навчальних матеріалів для проведення занять з 
домашнього читання. Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі 
завдання: 

• проаналізувати особливості навчання домашнього читання студентів 
заочного відділення факультетів  іноземних мов; 

• відзначити етапи проведення занять з домашнього читання та зміст 
кожного етапу; 

• скласти методичні рекомендації щодо проведення занять з домашнього 
читання для студентів заочного відділення факультетів  іноземних мов. 
Одним із найважливіших видів комуникативно-пізнавальної діяльності 

людини є читання. Культура людини значною мірою залежіть від її вміння 
розуміти літературу. Література справляє естетичний вплив на читача, 
стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, що 
спонукає  його до самостійних суджень і висновків, дає можливість для розвитку 
світогляду, допомогає правильно зорієнтуватися в складному процесі 
самопізнання. 

Домашнє читання передбачає додаткове читання студентами незнайомих 
текстів з метою одержання інформації. За своєю природою воно є 
ознайомлюючим. За характером розуміння – це синтетичне читання, основна 
увага направлена на сприйняття інформації, прихованої в тексті. За способом 
читання – це читання про себе або в ідеальному вигляді – це візуальне читання 
[2]. 

У процесі навчання іноземній мові читання є одним з основних джерел 
мовної та соціокультурної інформації. Використання книжок, окремих фахових 
текстів для читання дозволяє не тільки перетворити процес вивчення іноземної 
мови в цікаву, захоплюючу справу, але й допомагає студентам ознайомитися з 
сучасними реаліями країни, мова якої вивчається. Загальнофахові тексти 
надають студентам можливість поглибити свої знання щодо різних сфер. 

Заняття з домашнього читання дуже корисні: по-перше, студент контактує 
з сучасною мовою, а не умовно-навчальною; по-друге, у студента є можливість 
виказати свою точку зору та дати оцінку твору, головним діючим героям, фактам 
та ситуаціям, які викладаються. 

Основні призначення домашнього читання – це отримання інформації із 
текстів на іноземній мові, засіб збільшення лексичного запасу, розвиток навичок 
усного мовлення, читання і говоріння на основі прочитаного. Ці завдання 
повинні виступати паралельно як рівноправні. Тому роботу над домашнім 
читанням слід організовувати таким чином, щоб всі завдання були вирішеними. 

На заняттях з домашнього читання відбувається поповнення словникового  
складу студента, автоматизація вживання тих чи інших мовленнєвих зразків, 
закріплюються граматичні навички, набуті під час основних занять з мови. 
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Головна умова успішності організації занять з домашнього читання в контексті 
їхньої ефективності щодо розвитку мовних та мовленнєвих навичок студентів є  
організація виконання відповідних вправ на фоні прочитання та засвоєння 
оригінального англомовного тексту. Для формування адекватних умінь читання 
велике значення має характер текстів: їх зміст, інформативність, цікава фабула та 
інше. Від якості текстового матеріалу залежить мотивація читацької діяльності 
студентів. Зміст текстів визначає відношення студентів до читання, а також 
можливості розв'язання тих освітніх і виховних завдань, які ставляться перед 
іноземною мовою як навчальним предметом. З іншого боку, структурно-
смислові та мовні особливості текстів визначають характер самого процесу 
читання. 

Створення раціональної системи вправ є ключем до вирішення проблеми 
навчання іншомовного мовлення. Важливість системи вправ полягає в тому, що 
вона забезпечує як організацію процесу засвоєння, так і організацію процесу 
навчання. Якщо ми хочемо, щоб у нас відбулася розмова з прочитаного, з 
проблеми тексту, то окрім завдань зі змісту додаються вправи, де студенти 
мають висловити свою думку з прочитаного. Види вправ залежать і від віку 
студентів та рівня їх підготовленості. 

Самостійна робота з текстом вимагає системи вправ, котра допомагає 
повному розумінню тексту, розвитку вмінь читання, говоріння, творчої 
розумової діяльності студентів та спрямована на досягнення образотворчої, 
виховної та розвиваючої цілей навчання. Але існують проблеми, щодо 
проведення уроків домашнього читання. Реалізувати повністю багатий 
методичний потенціал аспекту домашнього читання не можливо через низку 
причин. Однією з яких є обмежена кількість навчального часу, відведеного на 
роботу з прочитаним вдома текстовим матеріалом. 

Аспект навчання мови, такий як домашнє читання, та як форма самостійної 
роботи у навчанні іноземної мови, допомагає вирішити одну з основних задач 
навчання – виховати певну культуру самостійної роботи та, раціонально 
направлюючи її, допомогти студентам у розвитку їхніх мовленнєвих навичок під 
час оволодіння мовним матеріалом. 

Деякі автори [1; 4] зазначують, що відмова від матеріалу домашнього 
читання, як джерела розвитку мовлення навряд чи є доцільною. Тому, на нашу 
думку, ускладнення читання вправами та завданнями – необхідна умова, що 
мотивує у подальшому мовленнєву діяльність. В умовах навчання іноземним 
мовам, на наш погляд, поки що немає  найбільш реального джерела, 
стимулюючого мовну діяльність, ніж тексти. Саме під час бесіди по текстам, 
прочитаним вдома, студенти найлегше висловлюють свої думки та емоції. 

Навчальні матеріали для проведення занять з домашнього читання для 
студентів заочного відділення були розроблені у межах дипломної роботи. 
Навчальні матеріали розроблені з урахуванням вмінь та навичок, якими  мають 
володіти студенти та містять скомпоновану структуру, котра охоплює всі 
необхідні вправи для проведення занять з домашнього читання та  забезпечує 
оптимальне співвідношення різноманітних вправ для опанування прочитаного 
матеріалу та формування мовленнєвих навичок та умінь у студентів, які 
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базуються на тексті роману для домашнього читання “A Farewell to Arms” by 
Ernest Hemingway [5]. 

Розроблені у межах наукової роботи навчальні матеріали мають наступну 
структуру. Комплекс вправ складається з трьох блоків: блок, який передує власне 
прочитанню тексту, містить вправи некомунікативного типу тобто мовні вправи, 
котрі спрямовані на відпрацювання фонетичних навичок студентів, на 
оволодіння та актуалізацію нових лексичних одиниць. Такі вправи є достатньо 
ефективними для вивчення та закріплення нових слів. Цей блок складається з 12 
вправ. Блок  умовно-комунікативних вправ, спрямований на закріплення, 
автоматизацію та вивчення лексичних одиниць, наявних у тексті, вправи цього 
блоку дозволяють студентам висловлювати свої думки та аналізувати певні події. 
Даний блок містить 4 види вправ. До останнього блоку увійшли комунікативні 
вправи на основі прочитаного тексту, котрі спрямовані на розвиток письмової та 
усної компетенції студента, формування вмінь побудови активного самостійного 
зв’язного мовлення. На основі цих вправ студент має сформулювати власні 
думки, які виникли після прочитання, вміти провести паралелі та відстояти 
власну думку. Останній блок складається з 3 видів вправ. 

Розроблені навчальні матеріали включають у себе основні типи вправ, 
котрі необхідні, аби сформувати у студентів навички говоріння на базі даного 
роману. Розроблені нами навчальні матеріали містять як усні, так і письмові 
вправи. 

Для встановлення ефективності розробленої системи вправ була проведена 
експериментальна перевірка. Перевірка проводилася в два етапи, а саме 
доекспериментальний та післяекспериментальний в Харківському національному 
технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка. В цій 
перевірці були задіяні  студенти другого курсу наукового інституту енергетики 
ХНТУСГ імені Петра Василенка.  Кількість студентів складала 16 чоловік. Всі 
студенти приблизно одного віку – 19-20 років, мають приблизно однаковий 
рівень володіння англійською мовою та всі студенти були чоловічої статі.  

Ефективність і доцільність використання запропонованої системи вправ 
визначалася за допомогою спеціально розроблених тестових завдань.  

На доекспериментальному етапі перевірки студенти виконували вправи за 
книгою [3], розробленою спеціально для їхнього фаху. Студенти виконували такі 
вправи як:  

- знайти в тексті слова та словосполучення, перекласти та вивчити їх; 
- поєднати слова з їхнім правильним описом; 
- заповнити пропуски в поданому тексті словами, котрі містяться після 

тексту;  
- вибрати правильну лексичну одиницю з ряду поданих синонімів 

Після виконання вправ, з метою виявлення рівня володіння мовою, було 
встановлено, що середній рівень знань студентів склав 49%.  

На післяекспериментальному етапі перевірки були застосовані  розроблені 
навчальні матеріали за романом для домашнього читання. Вправи для даного 
етапу перевірки мали структуру вправ, подібну до тієї, по котрій займалися 
студенти на до експериментальному етапі перевірки. Після проведення цього 
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етапу післяекспериментальної перевірки можна зробити наступні висновки. 
Середній рівень знань у студентів володіння мовою підвищився та склав 55%.  

Результати доекспериментальної та післяекспериментальної перевірки 
були зафіксовані в таблицях. 

Порівняння результатів першого та другого етапів експериментальної  
перевірки показало, що після роботи над нашими розробленими матеріалами у 
студентів підвищився рівень знань та розширився словниковий запас. Тобто 
проведений експеримент підтвердив те, що використання запропонованої серії 
вправ на заняттях з іноземної мови та робота з розробленими вправами і 
матеріалами сприяє більш високому рівню засвоєння нового матеріалу. 

Отримані результати засвідчили ефективність впровадження спеціального 
інтенсивного комплексу вправ, спрямованого на вдосконалення лексичних 
навичок студентів, на розвиток навичок усного мовлення під час занять з 
англійської мови. 

Перспективою роботи є пошук більш ефективних шляхів для проведення 
занять з домашнього читання на заочному відділенні. 
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Стаття присвячена пошуку оптимальних підходів при підготовці учнів середніх шкіл, 
що готовляться  до складання іспиту з іноземної мови в ході зовнішнього незалежного 
оцінювання; розробці учбових матеріалів, сприяючих формуванню рецептивних лексично-
граматичних навичок; а також створенню алгоритмів виконання завдань тіста.  

Ключові слова: зовнішнє незалежне оцінювання, лексично-граматична навичка, 
алгоритм. 

Статья посвящена поиску оптимальных подходов при подготовке учащихся средних 
школ к сдаче экзамена по иностранному языку в ходе внешнего независимого оценивания; 
разработке учебных материалов, способствующих формированию рецептивных лексическо-

179 
 



грамматических навыков; а также созданию алгоритмов выполнения заданий теста.  
Ключевые слова: внешнее независимое оценивание, лексическо-грамматический 

навык, алгоритм 
Annotation: The article is aimed at the search of optimal approaches to preparation the 

students of secondary schools to external independent evaluation; the development of educational 
materials, contributing to the process of forming of  lexical and grammatical  skills; as well as to the 
designing of implementation tasks algorithms to  the test.  

Keywords: external independent evaluation, lexical and grammatical skill, algorithm 
Современная парадигма школьного образования рассматривает 

иностранный язык как важное средство межкультурного общения. Такой подход 
ориентирует процесс обучения на формирование у выпускников 
общеобразовательных учебных заведений способности к социальному контакту с 
представителями другой лингвокультуры в наиболее типичных ситуациях 
речевого взаимодействия [2].  

Программа внешнего независимого оценивания создана с учетом  
основных положений Государственного стандарта для среднего образования, 
Общеевропейских  рекомендаций (уровень В1) и уровней учебных достижений 
выпускников средних школ, изложенных в содержании действующей программы 
по иностранным языкам для общеобразовательных учебных заведений Украины 
(2-11 классы). Объектами контроля внешнего независимого оценивания 
являются чтение и письмо как виды речевой деятельности, а также лексический 
и грамматический аспекты иноязычной коммуникации (использование языка) 
[3,4]. 

Вместе с тем, наблюдение за процессом подготовки школьников к 
независимому тестированию позволило сделать вывод о том, что на современном 
этапе не существует достаточных материалов, которые бы помогли  в сжатые 
сроки повторить  весь материал школьного курса, или сформировать 
необходимые навыки. Последними факторами и обусловлена актуальность 
исследования.  

Объектом исследования стал процесс формирования рецептивных лексико-
грамматических навыков у учеников старших классов средней школы.  

Предмет исследования – содержание системы упражнений, направленных 
на формирование указанных навыков. 

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании способа 
подачи языкового материала во время работы по формированию лексико-
грамматических навыков у учеников старших классов. Для достижения цели 
исследования необходимо было решить следующие задачи: изучить 
психологические особенности механизмов формирования рецептивных  навыков 
с учетом психологических потребностей подростков; а также разработать 
упражнения и методические указания для использования их в учебном процессе. 

Новизна исследования заключается в содержании и последовательности 
предложенных упражнений, которые отвечают спецификациям 2012 года.  

На первом этапе исследования мы проанализировали особенности 
контроля по иностранному языку. Было показано, что контроль приобретенных 
навыков и умений должен отражать специфику иностранного языка как учебного 
предмета. При изучении учебных дисциплин, знакомящих с основами наук, цель 
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контроля заключается в определении уровня знаний, приобретенных в области 
той или иной науки и в меньшей степени – сформированных навыков и умений. 
Усвоение иностранного языка, причисляемого к группе практических 
дисциплин, предусматривает в первую очередь овладение способами 
пользования языком в различных видах деятельности и сферах общения. 
Поэтому контроль знаний системы языка не дает представления о практическом 
владении языком, т.е. об уровне коммуникативной компетенции. Следовательно, 
ведущим объектом контроля на занятиях по языку являются речевые умения. 
Контроль же навыков выполнения действий и операций с языковым материалом 
при коммуникативном обучении должен быть направлен не столько на проверку 
знания лексических единиц и умение образовывать с их помощью 
грамматические формы, сколько на умение выполнять действия с ними при 
оформлении своих мыслей и понимании мыслей других [2]. Именно эти 
положения и легли в основу разработанного комплекса упражнений. 

Далее были проанализированы функции контроля. Было показано, что контроль 
выполняет следующие функции: 

• диагностическую – определяет уровень владения языком в соответствии с 
программными требованиями. Объектами контроля здесь являются 
средства общения и деятельность общения при ведущей роли последней; 

• обучающую – способствует повторению и закреплению пройденного на 
занятиях мaтepиaлa; 

• управляющую – обеспечивает управление процессом овладения языком 
благодаря использованию специальных учебных материалов и 
разработанной методике их применения в ходе контроля; 

• корректирующую – проявляется во внесении преподавателем изменений в 
процесс обучения языку на основе полученных в ходе контроля данных; 

• стимулирующую – создает положительные мотивы учения; 
• оценочную - позволяет вынести суждение о результатах деятельности как 

обучаемого, так и обучающего, самого процесса обучения.  
Именно оценочная функция является доминирующей при внешнем 

независимым  оценивании  знаний выпускников средних школ по иностранному 
языку.  

На следующем этапе были проанализированы спецификации 2012 года и 
дана характеристика составляющим теста. В соответствии со спецификациями, 
тест по английскому языку состоит из заданий четырех форм [3].  

1. Задание на установление соответствия. В заданиях предлагается 
подобрать утверждение к объявлениям; вопрос к ответам или ответ к вопросам. 

2. Задание с выбором одного правильного ответа. К каждому из заданий 
предлагается четыре варианта ответа, из которых лишь один является 
правильным.  

3. Задание на заполнение пропусков.  В заданиях предлагается дополнить 
абзацы/предложения в тексте предложениями/частями предложений, 
словосочетаниями/ словами из поданных вариантов. 

4. Задание с развернутым ответом.  
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За правильное (частично правильное) выполнение заданий можно 
получить: 

• за задание на установление соответствия 0 -1 тестовый балл. 
• за задание с выбором одного правильного ответа 0 - 1 тестовый балл. 
• за задание на заполнение пропусков в тексте 0 - 1 тестовый балл. 
• за задание с развернутым ответом 0 - 20 тестовых баллов. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно 
выполнив все задания теста по английскому языку - 62 балла. 

С учетом выше описанных выше требований, теории поэтапного 
формирования умственных действий и теоретических исследований нами была 
разработана система упражнений, направленных на формирование рецептивных 
лексико-грамматических навыков. Особенностью системы стали инструкции, 
которые позволяют сформировать у учащихся алгоритм действия при 
выполнении заданий теста.  

В качестве примера рассмотрим упражнения на заполнение пропусков в 
тексте. С помощью заданий на заполнение пропусков проверяют знание лексики 
(синонимов и понимания разницы между значениями синонимов при их 
использовании), умение употреблять устойчивые словосочетания в соответствии 
с контекстом, а также понимание структуры текста и умение распознавать связи 
между частями текста.  

Алгоритм выполнения задания на заполнение пропусков 
1. Перед выполнением задания внимательно прочитайте инструкцию к 

нему. 
2. Быстро прочитайте текст, игнорируя пропуски, чтобы понять его тему. 
Внимательно прочитайте части предложений, предложения или слова 

(словосочетание), которые нужно вставить в текст вместо пропусков, пытаясь 
понять их. 

3. Выбирая правильный ответ, анализируйте грамматические формы, 
которые предшествуют пропуску или расположенные сразу за ним, ищите связи 
между частями предложения или словом (словосочетанием), которое 
необходимо вставить, и текстом. 

На следующем этапе исследования было решено апробировать 
разработанные материалы в 11 классе средней школы. Были изучены виды 
экспериментальных проверок, и в качестве ведущего был выбран метод 
частотных распределений [1]. Наш эксперимент был проверочным, то есть 
направленным на поиск оптимального способа подачи материала. Он также был 
учебным, поскольку проверялось качество разработанных учебных материалов. 
Вместе с тем, эксперимент был естественным, поскольку исследование 
проводится в условиях обучения в одном из старших классов 
общеобразовательной школы.  В описанном эксперименте  материалом для 
апробации стал комплекс упражнений, разработанный на основе спецификаций 
ЗНО 2012. При этом в контрольной группе (КГ) продолжалось  использование 
учебного материала без изменений. Количество часов на экспериментальное 
исследование и количество упражнений в обеих группах было одинаковым, 
расхождение в заключалось лишь в комплексе упражнений, используемом в 
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экспериментальной группе (ЭГ). 
Величина, которая свидетельствует о значимости  разницы в полученных 

результатах  вычисляется по формуле: 
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Для получения этой величины были построены графики частотных 
распределений, составлены таблицы, проведены математические вычисления.  
Если величина 2estw  составляет больше 0.2, то разница считается существенной. 
Мы получили результат 0,26, что позволило сделать вывод об эффективности 
разработанных материалов. 

Перспективным, на наш взгляд, может быть системный подход к 
комплексному повторению лексико-грамматического материала; разработка 
систем упражнений, которые позволили бы в сжатые сроки сформировать 
необходимые навыки, и тем самым способствовали бы успешной подготовке 
учащихся к сдаче экзамена внешнего независимого оценивания.  
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Стаття присвячена аналізу англомовних засобів вираження негативної оцінки та їх 
перекладу українською мовою. Систематизовано лексичні засоби виразу негативної оцінки по 
частиномовних характеристиках, досліджено способи їх україномовного перекладу. 

Ключові слова: Негативна оцінка, переклад, засоби, перекладацькі трансформації. 
Статья посвящена анализу англоязычных средств выражения негативной оценки и их 

украиноязычного перевода. Разработана систематизация лексических средств выражения 
негативной оценки по частям речи, исследованы способы их перевода на украинский язык. 

Ключевые слова: Негативная оценка, перевод, способы, переводческие 
трансформации. 

The article analyzes the English means of negative evaluation expression and their Ukrainian 
equivalents. The part-of-speech specification of the types of English lexical units with negative 
connotation are worked out followed by the study of the ways of their Ukrainian translation.   

Key words: Negative evaluation, means, ways of translation, transformations.  
У сучасній науці про мову посилюється інтерес до вивчення 

183 
 

http://www.parta.com.ua/ukr/zno_courses/english/


функціональної сторони мови і мовленнєвої поведінки комунікантів.  
Однією з найбільш поширених функцій, яку реалізує індивід в процесі 

комунікації, є передача оцінного ставлення до конкретних фактів та явищ 
об’єктивної дійсності. Вивчення мовних одиниць, які містять оцінку, складає 
особливій інтерес на сучасному етапі розвитку лінгвістики. Зацікавленість 
пояснюється тим, що оцінка як універсальна лінгвістична категорія є одним із 
основних компонентів процесу комунікації [2]. 

Актуальність даного дослідження полягає у належності його проблематики 
до ключових сфер сучасної лінгвістики, лінгвістичної аксіології, зокрема засобів 
її вираження та перекладу. Актуальність роботи підсилюється інтегративною 
сутністю категорії оцінки, яка визначає її важливість не лише для лінгвістики, а й 
для перекладознавства та методики навчання перекладу. 

Об’єктом дослідження є англомовні засоби  виразу негативної оцінки та їх 
україномовний переклад. Предметом дослідження виступають якісні та кількісні 
характеристики англомовних засобів вираження негативної оцінки та способів їх 
перекладу українською мовою. 

Методологічну базу дослідження складають: метод суцільної вибірки 
(підготовка матеріалу дослідження), описово-аналітичний метод (опис історії 
вивчення та аналіз особливостей засобів виразу негативної оцінки і способів її 
реалізації в англо-українському перекладі),  метод систематизації 
(систематизація засобів виразу негативної оцінки по частиномовних 
характеристиках та систематизація засобів перекладу негативно позначених 
одиниць із залученням перекладацьких трансформацій та без них), метод 
морфологічного аналізу (для виявлення частиномовних характеристик 
англійської мови засобів виразу негативної оцінки), метод порівняння тексту 
оригіналу та тексту перекладу (для виявлення наявності / відсутності 
трансформації під час передачі засобів виразу негативної оцінки українською 
мовою), кількісний метод (для підрахунків частотності досліджуваних 
характеристик засобів виразу негативної оцінки).  

Матеріалом  аналізу були художні твори англійських письменників та 
скрипти автентичних англомовних фільмів, перекладених українською мовою. 
Загальний корпус прикладів становить 300 висловлювань з лексичними 
засобами, що мають негативну конотацію. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому англомовні 
засоби негативної оцінки вперше систематизовані та вивченні з позиції як 
лінгвістичного, так і перекладознавчого підходу.  

Основною метою дослідження є комплексний лінгвістичний й 
перекладознавчий аналіз засобів вираження негативної оцінки. 

Поняття оцінки, що походить від слова "цінність", визначає особливості 
взаємодії людини і навколишнього світу. Об'єктивний світ поділяється мовцем з 
точки зору його ціннісного характеру – добра і зла, користі і шкоди, істинності й 
помилковості. Фундаментом поняття оцінки є філософська теорія цінностей, що 
робить оцінку універсальною категорією (навряд чи існує мова, в якій відсутні 
поняття "добре" і "погано"), а мовну ситуацію оцінки – типовою, що потребує 
відбору і використання певних мовних засобів для вираження оцінного значення 

184 
 



[6, с. 11]. 
Мовна оцінка залежно від її природи і характеру може бути трьох видів: 

меліоративною (позитивною), пейоративной (негативною) і нейтральною 
(нульовою). Меліоративна і пейоративная оцінки розглядаються як 
протилежність відносно нульової оцінки, яка виступає точкою відліку в процесі 
оцінної кваліфікації об'єкту. Меліоративна оцінка включає в себе схвалення, 
задоволення, захоплення, а пейоративна - несхвалення, осуд, зневагу, презирство, 
відразу, огиду, незадоволення, обурення, кепкування та сарказм [4, c. 61]. 

Англійська мова характеризується власними особливостями реалізації 
оцінної семантики у мовленні та комунікації. Актуалізація висловлювань 
негативної оцінки здійснюється на різних рівнях мовної системи. У залежності 
від способу вираження негативних оцінних значень розрізняють експліцитну та 
імпліцитну форму їх репрезентації [5].  

Мовні засоби, які передають негативну оцінку, фіксують відхилення від 
норми і виражають реакцію мовця на незбіг дій, учинків, якостей об’єкта оцінки. 
Негативна оцінка – це функціональна категорія і один із способів вираження 
ставлення мовця до предметів навколишньої дійсності [1, c. 55]. 

Переклад є специфічна когнітивно-комунікативна діяльність – 
міжлінгвокультурна вторинна комунікація (мовець-перекладач-адресат).  

Перекладацька діяльність є різновидом міжкультурної комунікації через те, 
що мовець та адресат є представниками різних лінгвокультурних спільнот; це 
вторинна комунікація оскільки спілкування між мовцем та адресатом 
відбувається через посередництво перекладача. 

Серед основних способів перекладу розрізняють: запозичення, 
калькування, дослівний переклад, транспозицію, модуляцію, эквіваленцію та 
адаптацію.  

До списку головних перекладацьких трансформацій належать 
морфологічні, синтаксичні, стилістичні, семантичні  та змішані – лексико-
семантичні та синтаксично-морфологічні трансформації [5].  

Першим етапом нашого дослідження стала систематизація англомовних 
засобів вираження негативної оцінки по частиномовних характеристиках. 

Проведений нами аналіз англомовного тексту виявив, що в абсолютній 
більшості негативна оцінка в ньому була реалізована за допомогою 
прикметників, чий показник складає 143 (47,6%), серед яких найбільш 
частотними була номінація bad, наприклад: 

(1) My bad leg has unfitted me for heavy work [3]; 
(2) I don’t think I like American inventions, Arthur. I am quite sure I don’t. I read 

some American novels lately, and they were very bad [5]. 
За допомогою іменника негативна стилістична позначеність була 

реалізована у 119 висловлюваннях, що склало 39,7%, найчастіше за допомогою 
номінації bastard, наведемо приклад: 

(3) That horrid practice of women murdering their bastard children [4]; 
(4) He can be such a bastard [4]. 
Дієслова з негативною конотацією реалізовані у 21 (7%) висловлюванні, 

серед них високочастотною є номінація to terrify, наприклад: 
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(5) Harry is so cynical, he terrifies me [5, p. 73]; 
(6) It terrifies us that there may be another earthquake [5, p.86]. 
У ході аналізу з’ясувалося, що найменша частка в усьому корпусі 

проаналізованих нами прикладів належить прислівнику, та складає 17 
висловлювань (5,7%), серед них високочастотною є номінація  horribly, 
наприклад: 

(7) “How horribly unjust of you!” cried Lord Henry, tilting his hat back and 
looking up at the little clouds that, like ravelled skeins of glossy white silk, were 
drifting across the hollowed turquoise of the summer sky. “Yes; horribly unjust of you 
[5, p.54]; 

(8) Dorian Gray grew pale as he watched her. He was puzzled and anxious. 
Neither of his friends dared to say anything to him. They were horribly disappointed 
[5, p.37]. 

Другим етапом нашого дослідження стало виявлення кореляцій між 
частиномовними характеристиками засобів вираження негативної оцінки та 
застосуванням перекладацьких трансформацій. 

Аналіз виявив те, що найчастіше підчас перекладу прикметників та 
іменників використовувалися трансформаційні засоби (24,6%) та (20,7%) 
відповідно, а саме дослівний переклад у 17,6% та у 14,3%, наприклад: 

(9) Had he been cruel? [2] Хіба він був жорстокий? [2] 
 
Модуляція склала 7%, наприклад: 
(10) “How fearful,” he muttered, 

and  a shudder ran through him [3] 
Оце жах! — пробурмотів він, 

здригнувшись [3]; 
 
Відсоток еквіваленції склав 6,4%, наприклад:  
(11) You have done some fool 

things in your time, but that's the worst 
[2] 

Ти свого часу вже наробив 
дурниць,  

але це найбільша з усіх [2]; 
У меншій долі був використаний спосіб вибору варіантного відповідника, 

його показник склав 23% та 19% при перекладі іменників. І, навпаки, при 
перекладі прислівників та дієслів найчастіше використовувались 
безтрансформаційні способи (3,7%) та (4%), а саме вибір словникового 
відповідника, наведемо декілька прикладів: 

(12) It shames me that I treated her 
so badly [5, р. 94] 

Мені соромно, що я так погано 
поводився з нею [1, с. 126]; 

 
(13) Dorian Gray loathed him 

more than ever [5, р. 113] 
Доріанові він ще огиднішим 

видався, ніж раніше [1, с. 138]. 

 
Таким чином, доходимо висновку, що засоби виразу негативної оцінки у 

дослідженому матеріалі подані переважно прикметниками та іменниками, рідше 
дієсловами та прислівниками.  Виявлення кореляцій між частиномовними 
характеристиками засобів вираження негативної оцінки та застосуванням 
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перекладацьких трансформацій встановило, що при перекладі прикметників та 
іменників найчастіше використовувалися засоби с залученням перекладацьких 
трансформацій, у меншій частці використовувалися засоби без залучення 
трансформацій, а саме вибір варіантного відповідника. І навпаки підчас 
перекладу прислівників та дієслів найчастіше використовувався вибір 
варіантного відповідника, тобто без трансформаційний засіб. 

Перспективу роботи становить  вивчення можливостей впровадження 
отриманих результатів в навчальний процес, зокрема розробка англомовних та 
україномовних вправ для перекладу, сфокусованих на засобах вираження 
негативної оцінки.  
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У статті розглядається мовний сексизм у феміністській інтерпретації. Протягом століть 
жінка знаходилась у прямій залежності від чоловіка, і відносини між статями мислилися як 
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ієрархічні, засновані на пануванні однієї статі над іншою. Феміністи вбачають історичну 
основу того, що мова стала засобом гноблення жінок у сучасному буржуазному суспільстві, і є 
саме засобом закріплення і збільшення цієї нерівності, а не простим його відображенням. Тому 
на думку феміністів мова, у такому виді в якому вона існує зараз, недосконала, і вся мовна 
система вимагає змін. 

Ключові слова: мова, сексизм, стать, феміністи. 
В статье рассматривается языковой сексизм в феминистской интерпретации. В течение 

веков женщина находилась в прямой зависимости от мужчины, и отношения между полами 
считались иерархичными, основанные на господстве одного пола над другим. Феминисты 
видят историческую основу того, что язык стал средством притеснения женщин в 
современном буржуазном обществе, и является именно средством закрепления и увеличения 
этого неравенства, а не простым его отображением. Поэтому по мнению феминистов язык, в 
таком виде в котором он существует в настоящий момент, несовершенен, и вся языковая 
система требует изменений. 

Ключевые слова: язык, сексизм, пол, феминисты. 
In the article linguistic sexism is examined in feminist interpretation. During ages a woman 

was in direct dependence on a man, and relations between sexes were considered as hierarchical, 
based on domination of one sex above other. Feminists see historical basis that a language became the 
mean of women’s oppression in modern bourgeois society, and is exactly the mean of fixing and 
increase of this inequality, but not its simple reflection. Therefore in opinion of feminists a language, 
in such kind in which it exists presently, isunperfect, and all the linguistic system requires changes. 

Keywords: language, sexism, sex, feminists. 
Дана робота присвячена аналізу мовного сексизму у феміністській 

інтерпретації. 
Протягом століть жінка знаходилась у прямій залежності від чоловіка, і 

відносини між статями мислилися як ієрархічні, засновані на пануванні однієї 
статі над іншою. Радянський психолог І.С. Кон відзначав: «не можна не 
помітити, що традиційна система диференціації полових ролей і пов’язаних з 
ними стереотипів маскулінности-фемінности відрізнялася наступними 
характерними рисами: 

1) чоловічі і жіночі види діяльності й особистих якостей розрізнялися дуже 
різко і видавалися взаємовиключними; 

2) ці розходження освячувалися релігією і посиланнями на природу і 
представлялися нерушимими; 

3) чоловічі і жіночі функції були просто такими, що доповнюють одне 
одного, але і ієрархічними – жінці приділялася залежна, підлегла роль, так 
що навіть ідеальний образ жінки конструювався з точки зору чоловічих 
інтересів [1]». 
Виходячи з положення про прямий зв’язок мови і суспільства, 

представники феміністського руху в закордонній лінгвістиці вбачають у цілому 
ряді англійських лексичних одиниць не тільки пряме відображення нерівності 
статей у буржуазному суспільстві, але і свого роду засіб підтримки і збільшення 
соціальної несправедливості. Наявність у мові таких одиниць називають 
«мовним сексизмом».  

Актуальність дослідження обумовлена її антропоцентричною 
спрямованістю, що відповідає загальній тенденції сучасного мовознавства до 
вивчення мовлення як складника людської діяльності, а також, власне, 
невеликою кількістю робіт, які б вивчали мовний сексизм у феміністській 

188 
 



інтерпретації. 
Метою роботи є детальний розгляд мовного сексизму у феміністській 

інтерпретації. 
Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на 

суцільній вибірці, обробленій за допомогою кількісного аналізу. 
Об’єктом дослідження обрано тексти з британських газет та журналів. 
Предметом дослідження є мовний сексизм у феміністській інтерпретації. 
Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження. Мовний сексизм вже розглядався науковцями, але детального 
аналізу мовного сексизму у феміністській інтерпретації не було досліджено. 

Теоретична основа дослідження визначається його внеском у мовний 
сексизм. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний мовний 
матеріал, який міститься в дослідженні, може використовуватися на практичних 
заняттях з англійської мови та у спецкурсах з лінгвістики. 

У той час, як мова расового й етнічного гноблення більш явно виявлена і 
порівняно легко помітна, мова сексизма менш широко поширена і менш 
уловима. Наша повсякденна мова відбиває перевагу чоловіків і більш низьке 
положення жінок у відносинах «керівник-підлеглий». Мова сексизму переводить 
жінок у статус дітей, прислуг, робить «другорядною статтю», фактично 
непомітними у житті. Незважаючи на деяке позитивне зрушення в цьому 
напрямку в гаслі «ти пройшла довгий шлях, крихта», мовний сексизм 
зберігається і відбиває відносини чоловіків до жінок і владу над ними, і 
відношення жінок до самих себе. Більш точним і доцільним, чим вищезгадане 
гасло, представляється відповідь феміністів на нього: «якщо я пройшла настільки 
довгий шлях, чому ви мене усе ще називаєте крихтою?». 

Необхідність викорінити мовний сексизм, щоб зрівняти в правах статі, 
визнана в закордонній лінгвістиці багатьма авторами. Дебора Розенфельд і 
Флоренс Хоу вказували: «ряд популярних лінгвістів виражають впевненість у 
тім, що мовні системи частково визначаються метафізичними уявленнями про 
природу дійсності. Лінгвісти сперечаються з приводу самої природи взаємодії 
між мовою, мисленням і культурою, але зовсім очевидно, що мова, як форма 
соціального поводження, не тільки відбиває, але і допомагає увічнити культурні 
позиції, що міцно затвердилися. Серед них позиції, що стосуються взаємин 
чоловіків і жінок – і це саме та область, який традиційні лінгвісти майже не 
стосувалися [5, с. 4]». 

Звертаючи увагу на мовний сексизм, феміністи сподіваються змінити не 
тільки мову – поверхневе відображення образа діяльності людей – але відносини, 
що лежать у його основі, що визначають і, у постійному впливі, визначаються 
образом діяльності. 

Мовний сексизм, відповідно до висловлення Ейлин Хернандес, що є 
президентом Національної Організації Жінок, робить зовсім очевидним той факт, 
що «буквально у всіх областях жінки не беруться до уваги». Мовний сексизм, на 
думку феміністів, виявляється багато в чому. От кілька прикладів його прояву: 

Мап – загальний термін для чоловічої половини і для всього людства, а для 
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терміна womanнемає такого ж подвійного значення.  
Конституція США наповнена мовним сексизмом – Сенатори і 

Представники – "he", Президент – "he". І навіть коли вдається перебороти це, 
мова знову усе перекреслює. 

Є слово "housewife", але немає "household", є "housemother", але немає 
"housefather". 

У Журналі "Women: A Journal of Liberation" відзначалося, що звичайно 
немає слів жіночого роду, що позначають професійний статус жінки: жінки 
повинні називатися "female judge", "female representative" чи "madam chairman". 

Мова сексизма настільки застаріла і укорінена, що тільки в результаті 
великих зусиль і опору в ній з'являються слова типу "chairwoman", 
"churchwoman". Зате всі слова закінчуються на "-men"("соипtrymen, jurymen, 
middlemen"), коли говориться у загальному про чоловіків і жінок. 

Сексизм у мові пов'язаний не тільки зі словами з часткою чоловічого роду 
"тап". Крім того, ми знаходимо "he", "him", "his", коли займенник вживається в 
загальнородовій формі. Деякі феміністи зробили висновок, що при використанні 
чоловічого займенника "he" у якості загальнородового, він не виконує своєї 
функції. Займенника чоловічого роду недостатньо для вказівки на статеву 
відповідність референта в тих випадках, коли референтом може бути як чоловік, 
так і жінка [2; 3; 4]. 

Насиченість мови лінгвістичними одиницями, що відбивають панування 
чоловіків у суспільстві, підтверджується тим фактом, що самі жінки, що 
намагаються проголосити волю жінок, користуються мовою сексизму. 

Навіть Національна Організація Жінок поставила чоловіків у більш високе 
положення, у першому абзаці її програми 1996 року, де говориться про цілі 
організації, записано: "ми, чоловіки і жінки, що називаємо себе Національною 
Організацією Жінок, віримо, що прийшов час почати новий рух за повну рівність 
усіх жінок в Америці..."... Те, що "теп" стоїть в цій фразі на першому місці, 
доводить, що жінкам важко звільнитися від впливу сексизму в мові. У багатьох 
випадках "women and men" буде більш доцільним, чим "теп and women". До речі, 
дехто намагається стверджувати, що тому що жінки складають у нашому 
суспільстві більшість, варто говорити "the women and men of this nation", а не 
навпаки. Перевага чоловічої статі виявляється скрізь: де поруч називаються 
чоловічі і жіночі імена, на першому місці завжди стоїть чоловіче, і тільки у вкрай 
рідких випадках буває навпаки. 

Чоловіки домінують і в церковному дискурсі. І це виявляється не тільки 
безпосередньо в мовному відношенні (терміни "clergyman", "the altar boy" і т.д.), 
але й у перевазі чоловіків у духівництві. І це домінування чоловіків існує 
незважаючи на той факт, що кожне статистичне дослідження поведінки статей 
стосовно релігії показує, що жінки частіше відвідують церкву, чим чоловіки, 
частіше моляться, сильніше вірять у бога. 

Робін Лакофф назвала слово "lady" евфемізмом. Вона вважає, що оскільки 
відношення людей до предметів, яких вони називають новим словом, не 
міняється зі зміною слова, то саме слово зберігає ту ж стару конотацію і 
необхідно шукати новий евфемізм. Так і у феміністів: усі їх нововведення не 
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принесуть користі, якщо не зміниться відношення суспільства до жінок [6]. 
У своїй роботі про використання слова "lady" у професійній термінології  
Р. Лакофф пише: «деякі лінгвісти вважають, що чим більш принизлива 

професія, тим більше часто її носія (якщо, звичайно, це жінка) називають "lady"». 
Так, наприклад, однаково часто говорять "saleslady" і "saleswoman"; однак 

звичайно вживають "woman doctor". Сказати "lady doctor" було б принизливим і 
значило б образу. 

Те, що "lady" вважається більш принизливим у порівнянні з "woman", 
підтверджується таким висловленням: «організації жінок, що мають серйозні 
цілі, не можуть використовувати у своїх назвах слово "lady", але менш серйозні 
можуть». 

Евфемізм "lady" не тільки служить процесу комунікації, він визначає і 
додає форму нашим уявленням про жінок і відношенню до них. Вживаючи 
«більш м'який термін» "lady", ми затемнили і применшили значущість жінок, 
їхній статус, їхній внесок у громадське життя. Поряд з тим, що евфемізм "lady" 
використовувався для оцінки достоїнства жінки, він також був використаний для 
підриву і зменшення їхньої вагомості. 

Практичне застосування слів "lady", "woman" чи "female" перед "doctor", 
"еditor", "сlean" і іншими веде:  

1) до визнання тієї думки, що хоча і є присутнім визначальний термін 
жіночого роду, професіоналом є чоловік;  

2) до того, що ознака статі ставиться вище професійної.  
Використання маркірувань "woman cleaner" чи "lady doctor" перебільшує 

значення статі носія професії за рахунок інших, більш важливих якостей 
індивіда, про якого йде мова. 

У лінгвістичному відношенні визнаємо професіоналами тільки чоловіків, 
хоча носії професій і визначаються як "lady" чи "woman", уявляємо собі в 
їхньому обличчі чоловіків, деякі вчені відзначають: «якщо говориться про жінку 
чи дівчину, що мають яку-небудь вагу, їхня стать визначається на початку 
оповідання, якщо можливо у заголовку». Очевидно припустити, що про які б 
події не йшла мова, участь у них жінок не таке часте явище і, отже, є менш 
важливою в порівнянні з чоловіками. Якщо йде мова про яке-небудь досягнення 
успіху жінкою, преса користується багатьма спеціальними лексичними 
одиницями, щоб уникнути постійного повторення "woman".  

Несерйозне і тривіальне відношення до жінок і їхньої діяльності одержало 
відображення у використанні спеціальних мовних одиниць при описі жінок у 
статтях і хроніках, де мова йде про їхні особисті якості і полову приналежність. 
Такі мовні одиниці дуже рідко використовуються в статтях про чоловіків. У 
статтях і хроніках про жінок ми знаходимо опис їхньої зовнішності, 
апартаментів, одягу, зачісок – усіх тих дріб'язків, знайти які навряд чи можливо в 
статтях про чоловіків. 

Мова сексизму не тільки представляє жінок несерйозними, тривіальними, 
як «другорядну стать», але також робить їх непомітними в житті. У суспільстві, 
де постійно в побуті використовуються слова "chairmen", "statesmen"і т.д., жінки 
стають невидимими. Невидимість жінок зберігається в лінгвістичному плані, 
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оскільки існує припущення: «люди, хоча їхня стать і визначається тим чи іншим 
способом, у загальному – від докторів до жебраків – чоловіки». Це семантичний 
механізм, що діє в мові з метою зберегти невидимість жіночої статі: "тап" і 
"тапkind" включають усіх людей; в узагальнюючому значенні he відноситься до 
обох статей; «земля наших батьків» є також і землею матерів наших, – проте про 
них у більшості випадків навіть не згадується. 

Отже, усе, про що говорилося, сучасними лінгвістами феміністського 
напрямку представляється дуже важливим. У цьому вони вбачають історичну 
основу того, що мова стала засобом гноблення жінок у сучасному буржуазному 
суспільстві, і є саме засобом закріплення і збільшення цієї нерівності, а не 
простим його відображенням. Тому на думку феміністів мова, у такому виді в 
якому вона існує зараз, недосконала, і вся мовна система вимагає змін. 
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Політична лінгвістика на сьогодні є одним із найактуальніших напрямів 

лінгвістичних досліджень, а її предмет – політичний дискурс – складним 
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комунікативним явищем, що потребує детального та всебічного вивчення. 
Загальна спрямованість сучасної лінгвістики на дослідження мови як 
інструменту переконання та спонукання, недостатня вивченість комунікативних 
стратегій і тактик політичного дискурсу, а також наявність численних 
ідеологічних відмінностей між представниками республіканської та 
демократичної партії США обумовили актуальність обраної теми.  

Окремі аспекти окресленої проблематики вже розглядались у лінгвістичній 
науці, що дає підстави говорити про певний ступінь наукової розробленості 
теми. Так, протягом останнього десятиріччя актуальним проблемам політичної 
комунікації, особливостям використання комунікативних стратегій і тактик, 
побудови мовних іміджів, дослідженню мовних засобів їх реалізації свої роботи 
присвячували: А. Г. Алтунян, А. М. Баранов, О. В. Горіна, В. З. Дем'янков, 
О. С. Ісерс, О. М. Паршина, О. Й. Шейгал, І. А. Юшковець та багато інших 
вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Однак поза увагою вчених залишилось 
чимало проблемних питань, зокрема вплив соціальних, економічних, культурних 
та низки інших факторів на риторику політичного діяча, її приналежність до 
конкуруючої партії. Викладені обставини унаочнюють необхідність 
комплексного дослідження обраної теми і ще раз свідчать про її актуальність. 

Мета роботи полягає у дослідженні відмінностей прагматичних стратегій у 
політичних промовах представників опозиційних партій. Для досягнення 
поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 

- визначити поняття політичного дискурсу та політичної промови; 
- дослідити основні характеристики політичного дискурсу; 
- дослідити відмінності у промовах політичних діячів, які належать до 

різних політичних партій. 
Об’єктом дослідження є сучасні англомовні виступи та інтерв’ю відомих 

політичних діячів – представників опозиційних партій США. 
Предметом вивчення є прагматичні та лексичні особливості політичних 

промов зазначених осіб. 
Матеріалом дослідження слугували скрипти інтерв’ю та промов 

представників республіканської та демократичної партій США. Загальний обсяг 
досліджуваного матеріалу складає 406 378 знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 
конкретної дослідницької мети були використані: 

- прагматичний аналіз; 
- конверсаційний аналіз; 
- метод суцільної вибірки; 
- компаративний аналіз. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено 
детальний опис різноманітних мовних засобів, а також комунікативних стратегій 
та тактик, що використовуються представниками різних політичних партій. 

Теоретичне значущість роботи полягає в тому, що її висновки сприяють 
розвитку теорії дискурсу, прагмалінгвістики, політичної лінгвістики, а також 
стилістики, зокрема політичних текстів. 
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Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю 
використання його результатів та висновків у теоретичних курсах з дискурс-
аналізу, стилістики, прагмалінгвістики, а також може застосовуватись у 
спецкурсах з політичної журналістики. 

Отже, не зважаючи на вагомий внесок вчених у науково-теоретичне 
дослідження особливостей політичної риторики окремих державних осіб, низка 
важливих питань цього напряму ще потребує свого вирішення. Звернемося до 
визначення основних понять. 

Розглядаючи дискурс як особливий вид комунікації, визначаємо його як 
комунікативну подію, що відбувається між мовцем і слухачем (спостерігачем та 
ін.) у процесі комунікативної дії в певному часовому, просторовому та іншому 
контексті. Ця комунікативна подія може бути усною, письмовою, мати вербальні 
і невербальні складові» [3, с. 46]. Застосовуючи цей підхід до аналізу соціальних 
і політичних явищ, розуміємо дискурс не як міжперсональний діалог, не як 
«мовну подію”, а як “соціальний діалог”, що відбувається за допомогою і через 
суспільні інститути між індивідами, групами, а також між самими соціальними 
інститутами, задіяними в цьому діалозі.  

Політичний дискурс реалізується, зокрема, у промовах політиків, тобто  
усних політичних текстах, які проголошуються перед масовою аудиторією, 

ставлять  назрілі завдання у тій чи іншій сфері громадського життя та 
характеризуються такими лінгвостилістичними параметрами, як: 
аргументативний характер розгортання тексту, об’єктно-суб’єктний спосіб 
організації інформації, відверта авторська інтенція, безпосередня й постійна 
апеляція до адресата, специфіку якого теж визначають односпрямовані та 
спеціально організовані мовленнєві засоби та набір релевантних комунікативно-
прагматичних настанов. 

Таким чином, політичний дискурс визначаємо як систему комунікації, поле 
комунікативних практик, розглянуте в реальному і потенційному аспектах, при 
цьому під реальним виміром розуміється поточна мовна діяльність та її 
результати – тексти, а потенційний вимір являє собою сукупність знаків, що 
обслуговують дану комунікацію. 

Політичний дискурс характеризується широким діапазоном питань, що 
обговорюються; спрямованістю на широку аудиторію; прагненням певним чином 
на неї впливати, шляхом формування необхідного оцінюючого судження про 
факти та події. Завданням політичного дискурсу є вплив на формування 
суспільної думки, його ціль – влада: її завоювання, реалізація, збереження. 

Політичні промови є формою комунікативної взаємодії, яка здійснюється 
за допомогою мовних засобів, має політичний зміст і спрямована на пошук 
політичної позиції, вияв спільних інтересів. Зазначені цілі реалізуються за 
допомогою особливого набору мовних одиниць та синтаксичних конструкцій. 

Політичні промови розуміємо як тексти, що є результатом політичного 
дискурсу і використовуються у процесі функціонування політичних інститутів 
(на засіданнях уряду, сесіях парламенту, з’їздах партії) або проголошуються 
різними політичними діячами (заяви, інтерв’ю і т.ін.). 
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У політичних промовах мовець зазвичай одразу вказує на конкретний 
привід свого виступу, мету; підкреслює репрезентативність свого виступу, 
демонструючи, якій партії або фракції належить певна думка. Часто 
використовується колективне розмірковування з метою об’єднати  аудиторію, 
завоювати її підтримку. Мовці намагаються запобігати особистісних намірів, 
підкреслюючи тим самим соціальну значущість та відповідальність. До того ж, у 
разі наявності суперника, мовець завжди намагається дискредитувати 
особистість опонента, знищити його думки та аргументи, підкреслити його 
слабкі сторони та хибні погляди.   

Сучасні політичні промови характеризуються спрощенням синтаксичної 
структури, використанням неповних речень, які надають тексту динамічність і 
більшу експресивність. Питальні та умовні речення, а також стилістичні фігури 
підвищують загальну експресію промов, створюючи особливий ритм фрази або 
цілого смислового фрагменту. Неологізми у промовах використовуються для 
створення потрібного експресивно-емоційного фону, разом із розмовною 
лексикою, що викликає реакцію, не можливу при вжитку тільки літературно-
нормативних елементів. 

Результати порівняльного аналізу політичних промов представників 
Республіканської та Демократичної партій США демонструють, що їхні 
політичні промови дуже схожі за стратегіями та лексико-стилістичними засобами. 
Проте демократи частіше застосовують тактику емоційного тиску (34%) та 
тактику апеляції до авторитету (29%), а республіканці – ототожнення з народом 
(41%) та тактику протиставлення (25%).  

Тема єдності нації є ключовою у переліку загальнодержавних цінностей 
американських громадян (демократи - 27%) і (республіканці - 32%). Менш 
частотними за вживанням у промовах політиків-демократів (27%) і 
республіканців (29%) є поняття, що позначають такі загальнодержавні цінності, 
як freedom та independence – liberty – free. Ключовими поняттями в ієрархії 
загальнодержавних цінностей у промовах демократів і республіканців є також  
powerfulness (of the nation), democracy, peace, prosperity (17%) та (19%). Релігійне 
начало, виражене у політичних промовах за допомогою лексем to bless – Jesus 
Christ – to pray, дорівнює (16%) та (13%) відповідно. Лексеми faith, change, 
patriotism з’являються з більшою частотністю у промовах демократів (13 %), які 
вимагають змін, ніж республіканців (7%).  

Подальше дослідження може бути зосереджене на аналізі політичного 
дискурсу XXI століття в аспекті впливу гендерного та расового чинника на 
використання мовних одиниць у політичних промовах. 
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Стаття присвячена дослідженню лексико-прагматичних характеристик інформаційно-

аналітичного дискурсу як підвиду публіцистичного дискурсу. Проаналізовано зміст поняття та 
основні функції публіцистичного дискурсу. 

Ключові слова: дискурс, публіцистичний дискурс, інформаційно-аналітичний дискурс. 
Статья посвящена исследованию лексико-прагматических характеристик 

информационно-аналитического дискурса как подвида публицистического дискурса. 
Проанализировано содержание понятия и основне функции публицистического дискурса. 

Ключевые слова: дискурс, публицистический дискурс, информационно-
аналитический дискурс. 

The article is devoted to the study of lexical and pragmatic characteristics of informational 
and analytical discourse as a subtype of a publicistic discourse. The essence and main functions of 
publicistic discourse have been analyzed. 

Key words: discourse, informational and analytical discourse, publicistic discourse. 
Антропоцентрична парадигма, запропонована Е. Бенвеністом у 70-х рр. ХХ 

ст., змінила традиційне розуміння дискурсу як «мовлення у спілкуванні» на 
«мовлення, що належить мовцям» [1], таким чином включивши дослідження 
дискурсу до актуальних проблем сучасної лінгвістики. Дискурс як «єдиний 
організм, у якому одночасно реалізуються найрізноманітніші аспекти не тільки 
мови, але і мовного мислення» [3, с. 202] поділяється на різноманітні типи: 
політичний, публіцистичний, казковий, Інтернет-дискурс, які вже були 
предметом аналізу багатьох вчених (Почепцов Г.Г. (мол.), Н.А. Арутюнова, А.Д. 
Бєлова, Д. Шифрін). При цьому інформаційно-аналітичний тип дискурсу ще не 
отримав системного вивчення. 

Актуальність нашого дослідження зумовлюється підвищеним інтересом до 
сфери масово-інформаційного дискурсу. Масова культура як один з проявів 
інформаційного суспільства транслює культурні смисли від спеціалізованої, 
елітарної культури до повсякденної. Саме дискурсивні практики масової 
культури є відображенням реального, повсякденного життя соціуму. 

Мета роботи полягає у дослідженні дослідження лексико-прагматичних 
характеристик англомовного інформаційно-аналітичного дискурсу.  

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 
- визначити поняття публіцистичного дискурсу; 
- дослідити основні характеристики інформаційно-аналітичного дискурсу; 
- дослідити лексичні характеристики англомовного інформаційно-

аналітичного дискурсу; 
- розглянути прагматичні особливості, притаманні англомовному 
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інформаційно-аналітичному дискурсу. 
Об’єктом дослідження є інформаційно-аналітичний підтип публіцистичного 

дискурсу. 
Предметом вивчення є лексико-прагматичні характеристики англомовного 

інформаційно-аналітичного дискурсу. 
Матеріалом дослідження слугували статті з сучасних британських та 

американських «якісних» періодичних видань. Загальний обсяг досліджуваного 
матеріалу складає 471 000 др. знаків. 

Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 
конкретної дослідницької мети були використані: 

- лексико-семантичний аналіз; 
- прагматичний аналіз; 
- дескриптивний метод; 
- елементи лексикографічного аналізу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено 
детальний опис лексичних та прагматичних особливостей сучасного 
англомовного інформаційно-аналітичного дискурсу. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її висновки сприяють 
розвитку загальної теорії дискурсу, є внеском у розвиток медіа-лінгвістики, а 
також до стилістики, зокрема публіцистичних текстів. 

Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю 
використання його результатів та висновків у теоретичних курсах з дискурс-
аналізу і стилістики, а також при написанні курсових і дипломних робіт 
студентами денного та заочного відділень факультету іноземних мов. 

Оскільки дослідження присвячене аналізу лексичних та прагматичних 
особливостей сучасного англомовного інформаційно-аналітичного дискурсу як 
підтипу публіцистичного, спочатку визначимо зміст поняття «дискурс». 

За відсутністю загальновизнаного підходу та універсального  визначення 
поняття «дискурс», ми розуміємо його у річищі, запропонованому 
представниками Харківської лінгвістичної школи як вербалізовану 
мовленнєвомисленнєву діяльність, що представляє собою сукупність процесу і 
результату та володіє як суто лінгвістичним, так і екстралінгвістичним планами 
[5]. 

Грунтуючись на цьому підході, під публіцистичним дискурсом, услід за 
О.В. Дудоладовою, розуміємо інституціоналізовану мовленнєвомисленнєву 
діяльність [4] та визначаємо інформаційно-аналітичний дискурс як підтип 
публіцистичного  –  тобто мовленнєвомисленнєву діяльність, яка здійснюється в 
межах «якісних» друкованих засобів та реалізує інформувальну та аналітичну 
стратегії за допомогою відповідних мовних засобів. 

Основною формою організації та продуктом цієї діяльності виступає 
газетний, журнальний текст як комунікативна єдність, обумовлена системно-
структурною організацією публіцистичного стилю, що надає йому певну 
композиційну побудову і тематичний зміст. 

Реалізація стратегій інформування і впливу обумовлює наявність однієї з 
основних ознак інформаційно-аналітичного дискурсу: регулярного чергування та 
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контрастування  стандартизованих та експресивних мовних засобів. Якщо 
експресивність має за мету емоційний та естетичний вплив на адресата, то 
стандартизація є одним з прийомів ідеологічного впливу, що нав’язує адресату 
певні стереотипи, оцінки, ставлення [2]. 

Лексичні особливості, притаманні інформаційно-аналітичному дискурсу, зокрема, 
обумовлені тематичною своєрідністю, наявністю специфічної та конотативнoї лексики, 
офіційно-ділових кліше, алюзій, спрямованих на досягнення певної атмосфери авторитетності, 
з метою поширення поглядів журналу, газети чи окремого журналіста. 

Лексико-семантична організація статей репрезентована двома основними 
шарами: 1) загальновживана лексика, що становить основу будь-якого тексту і 2) 
політична лексика, що відображає ідеологію певного класу, вводить в ужиток 
набір ідей, політичних суджень і міркувань, систему символів, ідеологічних 
настанов і цінностей. Завдяки своїй семантиці й активізації, окремі слова з 
політичної лексики стають ключовими й словами-гаслами, які становлять типову 
своєрідність текстів інформаційно-аналітичного дискурсу та безпосередньо 
впливають на адресата завдяки оцінно-емоційному потенціалу, стислості, 
простоті, влучності й точності.  

Ще однією з особливостей можна вважати специфічний лексикон, що є 
притаманним для сучасного англомовного інформаційно-аналітичного дискурсу. 
До таких слів можна віднести наступні: to initiate, insinuation, margin, companion, 
hack, hard-liner, front-bencher, pressing issue, vital decision та ін. Такі 
стандартизовані лексичні одиниці, кліше, а іноді і штампи дозволяють коротко і 
недвозначно описати ситуацію. Саме стандартність  висловлювань забезпечує їх 
доступність для самого широкого кола читачів і слухачів: при сприйнятті тексту 
з високим ступенем стандартності людям не потрібно витрачати  багато зусиль 
для зрозуміння смислу.  

До прагматичних особливостей інформаційно-аналітичного дискурсу 
можна віднести широке використання суспільно-політичної лексики, 
притаманної мові суспільно-політичних наук, законодавству, галузі міжнародних 
відносин. Активне вживання авторами статей таких лексичних одиниць, як: state, 
citizen, democratic, parliament, budget, treaty та ін., звертає увагу читачів на 
державні питання, пробуджує патріотизм та відчуття причетності до вирішення 
державних проблем.  

Головною прагматичною функцією текстів інформаційно-аналітичного 
дискурсу є вплив на адресата й переконання в істинності повідомлення, що 
зумовлює вживання стилістично забарвленої лексики: неологізмів, евфемізмів, 
метафор, розмовною лексики й слів іншомовного походження. Усе це дозволяє 
журналісту позитивно вплинути на адресата, викликати в нього емоції, 
імплікувати певні факти, передавати оцінку, економити мовленнєві зусилля й 
час, а загалом, досягти прагматичного ефекту. 

Загалом, інформаційно-аналітичний дискурс можна охарактеризувати як 
книжковий, що має велику кількість слів з абстрактним значенням або високим 
стилістичним забарвленням, проте аналіз сучасних публіцистичних статей 
аналітичної спрямованості продемонстрував поширене вживання розмовної 
лексики, що, вочевидь, має за мету відійти від офіційної мови, аби наблизитися 
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до читача та переконати у чомусь. 
 Перспективу дослідження вбачаємо у подальшому аналізі 

прагматичного потенціалу лексики, притаманної сучасному англомовному 
інформаційно-аналітичному дискурсу, та порівняльному аналізі британського та 
американського підтипів дискурсу.  
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ «ЧОЛОВІК» ТА «ЖІНКА»  
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У статті розглядаються засоби вербалізації концептів «чоловік» та «жінка» у текстах 

британських народних казок. Результати проведеного дослідження свідчать про те що у змісті 
лінгвокультурних концептів «чоловік» та «жінка», як вони представлені у текстах британських 
казок, відбиваються стереотипні уявлення про представників чоловічої та жіночої статі, 
властиві колективній свідомості британського етносу. І чоловічий і жіночий стереотип 
одержали досить яскраве вираження, що стосується позитивних чи негативних характеристик, 
в роботі присутні і ті й інші. 

Ключові слова: казка, концепт, стать, гендер. 
В статье рассматриваются средства вербализации концептов «мужчина» и «женщина» в 

текстах британских народных сказок. Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том что в содержании лингвокультурних концептов «мужчина» и 
«женщина», как они представлены в текстах британских сказок, отражаются стереотипные 
представления о представителях мужского и женского пола, свойственные коллективному 
сознанию британского этноса. И мужской и женский стереотип получили достаточно яркое 
выражение, которое касается позитивных или негативных характеристик, в работе 
присутствуют и те и другие. 

Ключевые слова: сказка, концепт, пол, гендер. 
In the article the facilities of verbalization of concepts «man» and «woman» are examined in 

the texts of British fairytales. The results of the conducted research testify to that in the maintenance 
of lingvocultural concepts of «man» and «woman», as they are presented in the texts of British 
fairytales, the stereotype pictures of representatives of sex of men and women are reflected, which are 
peculiar to collective consciousness of British nationality. And the masculine and feminine stereotype 
has got enough bright expression which touches some positive or negative descriptions, in the work 
you can find either. 
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Key words: fairytale, concept, sex, gender. 
Дана робота присвячена засобам вербалізації концептів «чоловік» та 

«жінка» у текстах британських народних казок. 
Актуальність дослідження визначається його антропоцентричною 

спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям вітчизняного 
мовознавства та підсилюється незначною кількістю робіт які б студіювали 
відображення концептів «чоловік» та «жінка» у текстах британських народних 
казок. 

Метою роботи є вивчення структури культурних концептів «чоловік» та 
«жінка» та з’ясування, за допомогою яких лінгвістичних засобів вони 
вербалізуються у текстах британських народних казок. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження включали: 
концептуальний, компонентний метод, метод суцільної вибірки, метод 
кількісного, контекстуального, порівняльного, соціолінгвістичного аналізу, 
дескриптивно-аналітичний метод. 

Об’єктом дослідження обрано тексти британської народної казки. 
Предметом дослідження є мовні засоби вербалізації концептів «чоловік» та 

«жінка». 
Було опрацьовано близько ста казок. Матеріалом дослідження слугували 

мовні одиниці, що вербалізують культурні концепти «чоловік» та «жінка», 
отримані методом суцільної вибірки із текстів народних британських казок.  

Наукова новизна роботи визначається вибором предмета дослідження. У 
нашій роботі концепти «чоловік» та «жінка» розглядалися як культурні 
концепти, що підкреслює первинність дослідження детального аналізу 
вербалізації концептів «чоловік» та «жінка» у текстах британських народних 
казок, за допомогою британських збірок різних років складання. 

Концепт є структурою, яка може бути вербалізована у мовних одиницях 
різного рівня, які так чи інакше вказують на статеву приналежність референта [1; 
2]. Але такі одиниці мови, як правило, не тільки позначають стать, але й 
фіксують культурно обумовлені стереотипні уявлення про жіночність та 
чоловічність. Через метафоричний характер мислення ці концепти, які базуються 
на тілесній метафорі, що відсилає до реальних чоловіків та жінок, асоціюються у 
носіїв мови з низкою якостей, соціальних, психологічних, поведінкових 
характеристик типових та бажаних для тих, кого суспільство визначає як 
чоловіка або жінку. В ході експериментального дослідження було зроблено 
спробу на базі матеріалу казкових текстів з'ясувати які саме якості та 
характеристики чоловіків та жінок репрезентовані у британському фольклорі.  

Увесь отриманий матеріал поділяється на найбільш важливі параметри, які 
визначають оцінну структуру концептів «чоловік» та «жінка»: зовнішність; вік; 
інтелектуальний потенціал; риси характеру; поведінкові характеристики; 
соціальний статус; громадянський статус.  

Для концепту «чоловік» параметр «зовнішність» не є домінуючим, але він 
представлений значною кількістю мовних одиниць. Зовнішність чоловіків 
оцінюється позитивно, якщо вони фізично привабливі: bonny, handsome. У 
суспільстві цінуються сильні, здорові чоловіки визначної статури: strong, tough, 
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healthy, bud, tall. Негативну оцінку отримує потворність, слабкість, фізичне 
нездоров'я: nasty, ugly, thin, little. Позитивно оцінюється як врода в цілому – 
beautiful, pretty, так і привабливий вигляд окремих частин тіла: eyes as green as 
grass, lips like cherries, yellow-silk hair. 

На відміну від чоловіків серед жінок перевага надається маленькому зросту 
і вазі, тендітній статурі: little, tiny foot. Одяг жінки також дуже важливий – coat of 
beaten gold, fine dresses, rich and rare dress.  

Параметр «вік» представлений опозицією «молодість-старість». Це 
означає, що в ході аналізу усі мовні одиниці, які прямо або опосередковано 
вказують на вік референта віднесені до однієї з двох категорій. 

У ставленні до віку представників обох статей не спостерігається суттєвих 
розбіжностей. Молоді чоловіки та хлопці baby boy, child, fellow, gentleman, man 
так само як і молоді жінки girl, women, maiden сприймаються схвально. У той 
самий час старість є скоріше недоліком. Хоча для чоловіків поважний вік є 
меншою проблемою і асоціюється з мудрістю і розумом. Для жінок старість 
пов'язана із втратою краси, слабкістю, бідністю, низьким соціальним статусом. 

Параметр «інтелектуальний потенціал» представлений низкою 
характеристик, таких як «розумність-дурість, обережність-легковажність, 
балакучість-небагатослівність, впевненість-розгубленість». 

Судячи з британських народних казок, від чоловіків та жінок не очікується 
значних інтелектуальних здібностей. Про це свідчить порівняно невелика 
кількість мовних одиниць, що вербалізують цей смисл. Однак ця категорія 
відзначається розбіжностями в описі чоловіків та жінок. Чоловіків 
характеризують позитивно, якщо вони обачливі, кмітливі та швидко приймають 
рішення (sharp as a needle, cautious) і негативно, якщо вони дурні, пустоголові, 
неуважні, невпевнені: аddle-pate, wool-gathering, stupid, careless. Натомість 
жінки, які на думку суспільства занадто розумні, не користуються популярністю 

Риси характеру чоловічих та жіночих казкових персонажів, які є частиною 
змісту концептів «чоловік» та «жінка», об'єднані параметром «риси характеру», 
який в свою чергу представлений такими ознаками: «доброта-жорстокість, 
чесність-брехливість, хоробрість-боягузтво, чемність-грубість, альтруїзм-
егоїзм». 

Позитивний образ чоловіка базується на доброті – good, kind, gracious; 
чесності, справедливості – hопеst, established good and just laws; хоробрості – аs 
bold as brass bold, brave, valiant, to surmount many dangers, чемності – соurteous, 
polite, to greet heartily; альтруїзмі – did not want to vex her, to promise to give her 
everything she liked to eat. Жінки, за очікуваннями суспільства мають бути 
доброзичливі, чемні, люб'язні, приязні, чесні: tо think of going to service, good 
soul, sweet, fair, grateful. 

В чоловіках негативно характеризують жорстокість - wicked; брехливість – 
сheat, liar, truthful; боягузтво – сautious, trembling with fear; грубість – bully, 
naughty, rough. Ці самі якості не є бажаними і для жінок: ill-tempered, to set the 
child hard tasks, in fear and trembling. 

Найбільш чисельну та різноманітну групу складають приклади вербалізації 
концептів «чоловік» та «жінка», які сконцентровані навколо параметру 
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«поведінкові характеристики». Велика кількість мовних одиниць, які 
репрезентують цей аспект, надає можливість провести більш детальну 
класифікацію і виділити у межах зазначеного параметру такі ознаки, як 
«працьовитість-лінь, цнотливість-розпуста, радість-сум, доброзичливість-лють, 
зацікавленість-байдужість, кохання-ненависть, спокій-агресія, задоволеність-
незадоволеність». 

Оцінюючи чоловічу та жіночу поведінку крізь призму народної казки, 
британці симпатизують чоловікам, які багато працюють (to never come home till it 
is dark) i засуджують лінощі: to live with his mother, to do nothing but bask in the 
sun in the hot weather, to sit by the corner of the hearth in the wintertime, to live an 
easy slothful life, to oversleep himself to do little to help, to have no work, to stuff 
himself and bring no grist to the mill. Працьовиті жінки також отримують 
схвалення: hardworking, busy early morns and late eves на відміну від ледачих: to 
play truant, to be always late of a morning, to catch butterflies. Жінки мають вищий 
статус, якщо зберігають цноту: innocent, fair. В протилежному випадку вони 
зазнають ганьби i визначаються як: dirty, filthy, hussy, naughty, slut. Негативний 
моральний образ чоловіків описується як hardened sinner, quite fuddled. 

Для жінок природним є веселий настрій та задоволеність. На це вказує 
велика кількість відповідних мовних одиниць, які описують цей стан: gay, glad, 
happy as happy could be, to nearly jump out of her skin for joy, with smiles and tears. 
Смуток та печаль — clothed in deep mourning, doleful face, in long distress - також 
властиві жінкам, але цей емоційний стан не схвалюється. У чоловіків цей стан 
категорично засуджується: grieved, feel so badly, in great distress, with tears, 
moping, а гарний настрій належить до позитивних характеристик: well pleased, 
triumphant, overjoyed, to say cheerful-like. 

Чоловіки традиційно вважаються більш агресивними за жінок. Ця 
особливість відбивається у різноманітних мовних засобах, що втілюють такий 
смисл: to beat soundly, to hit, to give smb a black eye, to fall upon, to pommel smb 
hard, to belabor, to fight, to shove, to threaten, to cry in a rage, to scold, to bluster, to 
shriek, to curse, to bang, to swear. Такі дії з боку жінок не є очикуваними i 
відповідно засуджуються. Натомість жінка має бути ніжною та люблячою: with 
love in her eyes, the maiden had given her whole heart to her champion. Кохання 
чоловіків спрямовано на пошук дружини з метою продовження свого роду: was 
fond of his pretty wife, to fall in love with her, truly in love, to want to marry her; або 
пов'язано iз батьківськими почуттями - a exceedingly fond of his gay young 
daughter. 

Казкові тексти дають уявлення про ієрархічний устрій суспільства, де 
чоловіки обіймають вищий щабель, ніж жінки. Ця асиметрія найбільш яскраво 
проілюстрована групою «соціальний статус» з більш детальним членуванням: 
«багатство-бідність, хазяїн-прислужник, самостійність-підлеглість, домашня 
робота-робота поза межами дому». 

Можна сказати, що чоловіки користуються високим соціальним статусом, 
якщо вони багаті - rich, to own fine lands and houses; самостійні та виконують 
роль хазяїна. Існує велика кількість професій, яку обіймають чоловіки: baker, 
bottle-maker, brother-in-arms, butcher, champion, cobbler, counsel, counselor, doctor, 
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emperor, warlock, man-at-arms, farmer, gaoler, goldsmith, hangman, herald, hermit, 
judge, king, knight, magician, mayor, miller, necromancer, piper, rat-catcher, robber, 
wizard. Натомість жінки частіше за все представлені як maid, nurse, maid-servant, 
dairy-maid, laundry-maid, cook, enchantress, witch, hen-wife, fairy. Статус таких 
професій набагато нижчий. До того ж жінкам, на відміну від чоловіків, властива 
робота у домашньому господарстві to wash her clothes, to light copper, to sorted the 
clothes, to wash the clothes, to boil the clothes, to dry the clothes, to fold the clothes, to 
mangle the clothes, to iron the clothes. Чоловіки мають виконувати інші завдання: 
to hunt, to ride, to stroll. 

Нарешті остання група об'єднує мовні одиниці, які репрезентують 
«громадянський статус». Однак у казкових текстах ця категорія майже 
цілковито зводиться до сімейного статусу референтів. 

Ставлення до родинного життя чоловіків та жінок також не однакове. 
Суспільство не вбачає нічого поганого у тому, що чоловік не одружений, але для 
жінки незмінно відводиться роль матері і дружини: тamma, aunt, stepmother, 
mother. Неодружені чоловіки зазвичай молоді та свідомо не укладають шлюб, 
віддаючи перевагу подорожам та пригодам: to have thirst for honorable adventures, 
yo seek glory. Вони самі шукають собі наречених. Одинока незаміжня жінка 
викликає у суспільстві співчуття: she was old, and lonely, and poor. 

Результати проведеного аналізу дозволяють говорити про те, що для жінок 
важливими факторами є гарна зовнішність, молодість та краса, у той самий час 
старість для жінок є великим недоліком, тому що вона пов’язана із втратою 
краси, слабкістю, бідністю та низьким соціальним статусом, а чоловіки 
оцінюються позитивно, якщо вони фізично привабливі та молоді, але поважний 
вік не є проблемою для них і асоціюється з мудрістю і розумом.   

Судячи з британських народних казок, від чоловіків та жінок не очікується 
значних інтелектуальних здібностей, але ця категорія відзначається 
розбіжностями в описі чоловіків та жінок. Чоловіків характеризують позитивно, 
якщо вони обачливі, кмітливі та швидко приймають рішення і негативно, якщо 
вони дурні, пустоголові, неуважні, невпевнені. Натомість жінки, які на думку 
суспільства занадто розумні, не користуються популярністю, а також великим 
недоліком є жіноча балакучість. 

Позитивними рисами характеру чоловіків є доброта, хоробрость, чемність, 
альтруїзм. Жінки, за очікуваннями суспільства мають бути доброзичливі, чемні, 
люб'язні, приязні, чесні. Небажаними рисами характеру для обох статей є 
жорстокість, брехливість, боягузтво, грубість.  

Результати аналізу показують, що найбільш чисельну та різноманітну 
групу складають приклади вербалізації концептів «чоловік» та «жінка», які 
сконцентровані навколо параметру «поведінкові характеристики». Оцінюючи 
чоловічу та жіночу поведінку крізь призму народної казки, британці 
симпатизують чоловікам, які багато працюють i засуджують лінощі. Працьовиті 
жінки також отримують схвалення на відміну від ледачих. Для чоловіків також 
дуже важливими якостями є користування високим соціальним статусом, 
багатство та самостійність. Чоловіки мають великий вибір різноманітних 
професій, у той час як жінкам властива тільки робота у домашньому 
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господарстві. 
Щодо ставлення до родинного життя чоловіків та жінок, то суспільство не 

вбачає нічого поганого у тому, що чоловік не одружений, але для жінки незмінно 
відводиться роль матері і дружини. Неодружені чоловіки зазвичай молоді та 
свідомо не укладають шлюб, віддаючи перевагу подорожам та пригодам, а 
одинокі незаміжні жінки викликають у суспільстві співчуття. 

Отже, результати проведеного дослідження свідчать про те що у змісті 
лінгвокультурних концептів «чоловік» та «жінка», як вони представлені у 
текстах британських казок, відбиваються стереотипні уявлення про 
представників чоловічої та жіночої статі, властиві колективній свідомості 
британського етносу. Так позитивна оцінка образу чоловіка базується на таких 
рисах і якостях як активність, сила, розум, хоробрість, наполегливість, 
незалежність, заможність, високий соціальний статус. Негативну оцінку мають 
слабкість, нерішучість, бідність, залежне від третьої особи становище. 
Позитивному образу жінок приписуються такі ознаки: молодість, краса, 
витонченість, чемність, емоційна стриманість, піклування про дітей та чоловіка. 
У протилежному випадку, тобто, коли жінка стара, одинока, негарна, груба, 
занадто емоційна, або «занадто розумна» (тобто розумніша за чоловіка), її образ 
подається як негативний. У чоловіків більше влади, якою вони володіють 
завдяки фізичним, особистісним і міжособовим даним. Більшість керівних посад 
належать саме чоловікам. Вони визначають напрямок життя, розвиток, 
використання накопиченого досвіду. 

Таким чином, і чоловічий і жіночий стереотип одержали досить яскраве 
вираження, що стосується позитивних чи негативних характеристик, тут 
присутні і ті й інші. 
ЛІТЕРАТУРА 
1.  Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Воронеж: 
Перемена, 2002. – 477 с.  
2.  Jackendoff R. What is a concept? // Frames, Fields, and Contrasts. New Essays in 
Semantics and Lexical Organization / R. Jackendoff. – Hillsdale, 1992. – 154 p. 
 
УДК 811.111’38 

СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНІ ЗАСОБИ ВИРАЗУ ОЦІНКИ В 
АСПЕКТІ НАВЧАННЯ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ  

 
Сивенок В.В. (Харків) 
Науковий керівник: 

канд. філол. наук Гридасова О.І. 
 

Стаття присвячена вивченню стилістично маркованих засобів виразу оцінки в аспекті 
англо-українського перекладу (на матеріалі художньої літератури). Розроблено частиномовну 
та стилістичну типологію англійських лексичних одиниць, досліджено способи їх передачі  у 
перекладі українською мовою. 

Ключові слова: Оцінка, стилістично марковані засоби, частиномовні характеристики, 
стилістичні типи, способи перекладу, художня література. 

Статья посвящена изучению стилистически маркированных средств выражения оценки 
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в аспекте англо-украинского перевода (на материале художественной литературы). 
Разработана типология английских лексических единиц по частям речи и стилистическим 
типам, исследованы способы их передачи при переводе на украинский язык. 

Ключевые слова: Оценка, стилистически маркированные средства, характеристика по 
частям речи, стилистические типы, способы перевода, художественная  литература. 

The present paper focuses on the study of English stylistically marked means of evaluation 
expression in relation to English-Ukrainian translation. The types of English lexical units are singled 
out proceeding from part-of-speech and stylistic criteria followed by the study of their rendering in 
translation. 

Key words: Evaluation, stylistically marked means, part-of-speech specification, stylistic 
types, ways of translation, fiction. 

Чітко виражена антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики 
зумовлює і формує так званий "аксіологічний підхід до мови", що розглядає мову 
як дзеркало базової системи цінностей соціуму і найважливіше джерело 
інформації про неї [6, с. 56]. Це дає підстави стверджувати про формування 
лінгвістичної аксіології – напрямку мовознавчого аналізу, який інтегрує суто 
лінгвістичні аспекти категорії оцінки із універсально-філософськими та 
соціокультурними [5, с. 143]. Аксіологічна категорія оцінки є результатом 
оцінної діяльності мовця і має об’єктивно-суб’єктивний характер, оскільки, з 
одного боку, базується на цінності предмета чи явища, а з іншого –  цінність 
зумовлена індивідуальними особливостями сприйняття предметів чи явищ і 
знаходить своє відображення у розрізненні схвалення / несхвалення мовцем 
об’єкта оцінки.  

Незважаючи на те, що стилістично маркована лексика широко 
застосовується в усному і писемному мовленні (художній літературі, 
публіцистиці, тощо), її структурно-семантичні особливості є недостатньо 
вивченими. Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці 
перекладу цих одиниць з англійської мови українською. У перекладознавстві, на 
сьогоднішній день, ще не існує комплексного дослідження і остаточного 
вирішення багатьох проблем, пов’язаних з функціями стилістично маркованої 
лексики у художніх творах та з особливостями перекладу їх українською мовою, 
що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження. 
Інтегративна сутність категорії оцінки, яка визначає її важливість не лише для 
лінгвістики, а й для перекладознавства та методики навчання перекладу 
підсилює актуальність обраної теми. 

Метою роботи був комплексний лінгвостилістичний й перекладознавчий 
аналіз стилістично маркованих засобів вираження оцінки. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання низки наступних 
завдань: 

1. вивчення принципів аналізу мовної оцінки та уточнення цього 
поняття; 

2. аналіз матеріалу дослідження та виявлення стилістично 
маркованих номінацій у англомовних художніх творах; 

3. систематизація англомовних стилістично маркованих засобів 
виразу оцінки по частиномовних характеристиках та встановлення 
їх частотності; 
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4. розробка типології стилістично позначених одиниць; 
5. систематизація способів передачі лексичних одиниць у перекладі . 

Об’єктом нашої роботи є англомовні стилістично марковані лексичні 
засоби  вираження оцінки та їх україномовний переклад. 

Предметом аналізу виступали якісні та кількісні характеристики 
англомовних стилістично маркованих засобів вираження оцінки та способів їх 
перекладу українською мовою. 

Матеріалом дослідження стали твори художньої літератури, перекладені 
українською мовою. Загальний корпус прикладів становить 300 висловлювань з 
наявними в них стилістично маркованими лексичними засобами  вираження 
оцінки. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ньому англомовні 
стилістично марковані засоби вираження оцінки вперше вивченні та 
систематизовані з позиції як лінгвостилістичного так і перекладознавчого 
підходу.  

Інтерес лінгвістів до проблем оцінної семантики (в межах аксіологічної 
лексики) зумовлений тим, що оцінне значення втілено в конкретні мовні 
структури; iснують цілі шари лексики, призначені для вираження оцінки. Це, в 
першу чергу, прикметники та іменники [4, с. 280]. Якщо раніше оцінка 
вважалася занадто суб'єктивним i варіативним об'єктом і, отже, таким, що не 
піддається науковому аналізу, то тепер стає все ясніше, що оцінні установки  є 
виразними й послідовними факторами, на які лінгвіст може спиратися” [2, с. 
318] у спробах пояснити складні й багаті явища людської мови.  

Оцінка – універсальна категорія, що виражає позитивне чи негативне 
ставлення мовця до змісту мовлення й реалізується в частинах слова, вигуках, 
модальних частках, повнозначних лексемах, словосполученнях, фразах, у 
мовленнєвих актах й аксіологічних категоріях [7, с. 321]. 

Комплексне дослідження існуючих у лінгвістиці класифікацій оцінки дає 
можливість зробити висновки про багатогранність оцінки як мовознавчої 
категорії. Оцінка не виступає постійним компонентом структури певної мовної 
одиниці, вона нерідко залежить від контекстуального оточення, проявляється на 
конкретному історичному етапі розвитку мови, обумовлена рівнем матеріальної 
та духовної культури суспільства та конкретного індивіда [2, с. 31]. 

В сучасному мовознавстві, як і раніше, прийнято розрізняти три основні 
лексико-стилістичних розряди: книжкова лексика або літературна (наукова, 
офіційно-ділова, газетно-публіцистична, поетична), стилістично нейтральна  
(міжстильова)  лексика  та  розмовна  (власне  розмовна  лексика) [7, с. 34].  

До літературної лексики (стилістично піднесеної) належать: архаїзми, 
історизми, неологізми, варваризми, терміни. 

До розмовної лексики (стилістично зниженої) належать: сленгізми, 
жаргонізми, вульгаризми, скорочення, діалектизми. 

Першим етапом нашого дослідження стала класифікація стилістично 
маркованих лексичних засобів виразу оцінки по частиномовних 
характеристиках. 

Слід зазначити, що з урахуванням кількості реалізації, корпус нашої 
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вибірки складається з 412 одиниць, але якщо не враховувати ті одиниці, що 
повторювалися, їх загальна кількість дорівнює 300 висловлювань, що було 
прийнято за 100% під час проведення підрахунків.  

Проаналізувавши корпус фактичного матеріалу, ми виявили, що 
стилістично маркована лексика в ньому подана різними частинами мовами, а 
саме прикметником, іменником та дієсловом. В нашому дослідженні в 
абсолютній більшості реалізація оцінки відбувається за допомогою 
прикметників, (40%). Розглянемо декілька прикладів: 

(1) Besides, I'm not going to tell you my whole goddam autobiography or anything 
[5, p.1]. 
Середньо частотним виявився  іменник, зафіксований у 35% висловлювань, 

наприклад:  
(2) He told us we ought to think of Jesus as our buddy and all [5, p.23]. 

Найменша доля в усьому обсязі проаналізованих висловлювань належить 
дієслову та складає 25%, наприклад: 

(3) She inhaled and all, but she didn’t wolf the smoke down, the way most women 
around her age do [5, p.72]. 
Другим етапом нашої роботи стала розробка типології стилістично 

позначених лексичних одиниць. Проведений аналіз матеріалу дозволяє зробити 
наступні висновки: 

– у розмовній лексиці, найчастіше зафіксовано застосування сленгу, його 
показник складає 35%, наприклад : 

(4) They didn't have too much dough [5, p.123]. 
На другому місті за вживаністю жаргонізми – 25%, наприклад: 

(5)  I gave his helmet a chuck behind that knocked it over his  
eyes and did a bunk [6, p.142]; 
Відсоток вульгаризмів склав 20%, наприклад: 

(6)  Shit! It’s your damned ass [6, p.3]; 
Найменш вживаними виявилися діалектизми, чий показник становить 8%: 

(7) "Talkin' about you, 'e was, to another doctor, pal of is, and sayin' you was such 
a  marvel  and  all  that,  and  out  of  curiosity  they 'ad  a  look  –  see"  [4, 
p.17]; 
– серед літературної лексики перше місце за вживаністю займають  

варваризми, чий показник складає 40%, наприклад: 
(8) In Paris she was interested only in chic boutiques [6, p.19]; 

Друге місце посіли архаїзми, які становлять 25%, наприклад: 
(9) He admired her bosom and her elegance [4, p.81]; 

Показник неологізмів складає  20%, наприклад: 
(10) He is aware of everything, he is a an excessive televiewer [6, p.61]; 

найменш вживаними є терміни, чий показник становить -15%, наприклад: 
(11)  I don’t consider misdemeanors serious offences in the country such as 

America [1, p.65]. 
Останнім етапом нашого дослідження став аналіз англомовних лексичних 

одиниць у перекладі українською мовою. Проаналізувавши корпус прикладів, ми 
дійшли висновку, що підчас перекладу українською мовою стилістична 
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позначенність найчастіше цілком втрачається - 45%, так  наприклад, у 
наступному англомовному висловлюванні наявний архаїзм (to commence), а при 
перекладі українською він втрачається: 

(12)  It seems to me that it is high time the game to be commenced [6, p.94]  – Мені 
здається пора розпочинати гру  [1, p.94]  

Також зафіксовано випадки, коли стилістична позначенність зберігається 
та передається тим же самим стилістичним засобом при перекладі - 35%: 

(13)  He was always pretty loaded [6, p.14] – Він завжди був при грошах [1, 
p.14]; 

(14)  She probably knew what a phony slob he was [5, p.41] - Вона напевно знала 
яким хамом він був [2, p.41]; 

у цьому прикладі ми бачимо, що і в англомовному варіанті, і в 
україномовному перекладі оцінка реалізується за допомогою вульгаризму. 

У наступному прикладі зафіксовано заміну: вульгаризм передається, у 
перекладі, за допомогою сленгу, тобто можна казати про часткове збереження 
стилістичної позначенності - 20%:  

(15)  The poor bastard will see them soon enough [6, p.73] – Цей негідник 
побачить їх вже зовсім скоро [1, p.73]; 

Таким чином, доходимо висновку, що стилістично марковані засоби виразу 
оцінки у дослідженому матеріалі подані переважно прикметниками та 
іменниками; належать до розмовного шару лексики (в основному сленгізми, 
жаргонізми, вульгаризми), та до шару літературної лексики (в основному 
варваризми та архаїзми, меншою мірою неологізми). Підчас перекладу, за 
збереження оцінного компоненту значення, стилістична позначенність 
досліджених одиниць у цільовому тексті зберігається частково чи повністю, або 
втрачається. 

Перспектива нашого дослідження становить аналіз отриманих результатів 
у курсі лінгвостилістики та курсі теорії та практики перекладу, зокрема розробка 
окремих завдань та вправ. 
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В статті розглядається використання комп’ютерних технологій у процесі викладання 
іноземної мови; визначається та обґрунтовується ефективність використання сучасних 
комп’ютерних технологій викладання іноземної мови у класичній та дистанційній формах 
навчання у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: альтернативні методи навчання, викладання іноземної мови, 
дистанційне навчання, комп’ютерні технологій навчання, навчальний процес. 

В статье рассматривается использование компьютерных технологий в процессии 
преподавания иностранного языка; определяется и обосновывается эффективность 
использования современных компьютерных технологий преподавания иностранного языка в 
классической и дистанционной формах обучения в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: альтернативные методы обучения, дистанционное обучение, 
компьютерные технологии обучения, преподавание иностранного языка, учебный процесс. 

Using computer technologies in the process of teaching foreign languages is in the focus of 
the article with a special emphasis on the effectiveness of modern computer technologies in this 
respect in the classical and distance forms of education in higher educational establishments being 
determined and evaluated. 

Keywords: alternative methods of education, computer technologies of education, distance 
education, educational process, teaching foreign languages. 

Актуальність дослідження визначається тим, що процес інтеграції України 
в міжнародне економічне і політичне співтовариство, виявлені у зв’язку з цим 
проблеми інформаційно-технологічного та культурного характеру зумовлюють 
необхідність вивчення іноземної мови. Умови, що склались, набувають 
особливого змісту і ставлять ряд стратегічних завдань, серед яких пріоритетним 
є навчання, яке забезпечує поряд з лінгвістичними знаннями успішне входження 
в іншомовну культуру і в інформатизоване середовище світового співтовариства. 

В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти. Це явище 
супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії та практиці навчально-
виховного процесу, пов'язаними з внесенням коректив у зміст технологій 
навчання, які повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, і 
сприяти гармонійному входженню студентів в інформаційне суспільство. 
Комп'ютерні технології покликані стати невід'ємною частиною цілісного 

209 
 

http://books.imhonet.ru/element/2475.%202
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


освітнього процесу, що значно підвищує його ефективність. 
Об’єктом роботи є комп’ютерні технології як методичний інструмент у 

процесі викладання іноземної мови. 
Предметом дослідження є специфіка використання комп’ютерних 

технологій у навчанні іноземній мові. 
Мета дослідження – визначення сучасного рівня розвитку навчальних 

комп’ютерних технологій та стану їх запровадження у процес навчання 
іноземній мові, специфіка використання останніх. 

Наукова новизна розвідки полягає в авторському інтерпретативному 
комплексному теоретичному дослідженні сучасного рівня розвитку навчальних 
комп’ютерних технологій і стану їх запровадження у процес навчання іноземним 
мовам. Проведено аналіз новітніх вітчизняних та закордонних електронних 
ресурсів з вивчення іноземної мови із обґрунтованим визначенням їх 
ефективності. 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики України щодо 
розвитку вищої освіти є запровадження освітніх інновацій та інформаційних 
технологій, які забезпечують: подальше удосконалення навчально-виховного 
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 
життєдіяльності в інформаційному суспільстві, істотно розширюють пізнавальні 
можливості людини [2]. Тож надзвичайно важливим напрямом модернізації 
освіти є її інформатизація. 

«Інформатизація освіти, – як відзначають А.М. Гуржій, В.Ю. Биков, В.В. 
Гапон, М.Я. Плескач, – це впорядкована сукупність взаємопов’язаних 
організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, 
науково-технічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на 
задоволення освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних 
потреб учасників навчально-виховного процесу»[1, с. 3]. 

Комп'ютерні технології розвивають ідеї програмованого навчання, ще не 
досліджені технологічні варіанти навчання, пов'язані з унікальними 
можливостями сучасних комп'ютерів і телекомунікації. 

Вони можуть реалізовуватись в наступних трьох варіантах: 
I - як «проникаюча» технологія (застосування комп'ютерного навчання з 

окремих тем, розділів для ряду дидактичних завдань); ІI - як основна, 
визначальна, найбільш значуща з використовуваних в даній технології частин; III 
- як монотехнологія (коли все навчання, управління навчальним процесом, 
включаючи всі види діагностики, моніторинг, спираються на застосування 
комп'ютера). 

Комп'ютер і програма повинні позбутися своєї штучності і стати 
невід'ємною частиною процесу навчання. Крім того, потрібна інтеграція 
інформаційної технології в арсеналі педагогічного інструментарію, відродження 
ідей індивідуалізованого навчання. 

В освітній галузі України відтворюються глобальні, світові тенденції 
перетворення вищої освіти з елітної в масову. Перехід до інформаційного 
суспільства веде до того, що вищу освіту здобуває більшість молодих людей, які 
закінчили середню школу. Важливе значення натепер у здобутті вищої освіти 
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має дистанційне навчання. Але попередньо слід дати визначення поняттю 
дистанційного навчання. 

• Дистанційне навчання – середовище навчання, яке охоплює географічно 
віддалених учнів (learning environment which exists among geographically 
distributed participants) [3, c. 128-129]. 

• Дистанційне навчання – процес, який поєднує учнів з віддаленими 
ресурсами (process of connecting learners with remote resources). 

• Дистанційне навчання – спосіб «доставки» освіти географічно віддаленим 
учням, використовуючи різноманітні технології доставки та спілкування (delivery 
of education to a geographically dispersed student population utilising a range of 
distribution and interaction techniques) [3]. 

В усіх трьох визначеннях можна побачити багато спільного, але разом з 
тим вони не зовсім відображають сутність дистанційного навчання. Дистанційне 
навчання – це не тільки «середовище», «процес» або «спосіб доставки». 
Комп’ютерне дистанційне навчання – це навчання географічно віддалених учнів 
с використанням різноманітних нових інформаційних технологій доставки 
навчального матеріалу та доступу до віддалених ресурсів. 

Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого 
навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються 
тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в 
такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі 
залежить від того, хто навчається. Послідовне виконання контрольно-
діагностичних завдань і випускної роботи, а також підтримка у всіх питаннях з 
боку викладача-координатора забезпечує планомірне засвоєння знань. 

Шляхом впровадження зазначеного виду навчання безумовно являється 
використання та впровадження в освітній процес сучасних базових складників 
комп’ютерних технологій таких як: мережеві технології та телекомунікації, 
електронна пошта, освіта з використанням всесвітньої павутини – World Wide 
Web. 

Розглядаючи приклади використання зазначених базових складників 
комп’ютерних технологій у процесі навчання іноземної мови, хотілось би окремо 
зупинитись на питанні освіти з використанням всесвітньої павутини. 

Домінуюче положення серед технологій всесвітньої павутини з точки зору 
дидактики займають системи управління навчанням (LMS – Learning 
Management Systems). Їх називають також системами дистанційного навчання, 
навчальними платформами, платформами електронного навчання. В рамках цих 
платформ використовується широкий спектр Інтернет-технологій. Навчальні 
платформи – це освітні середовища для надання учбових курсів он-лайн, 
обслуговування та управління ними, адміністрування процесу навчання. Учень 
має можливість доступу до освітнього середовища в будь-який час, в будь-якому 
місці, де є вихід в Інтернет, що забезпечує, крім очевидних зручностей – 
реалізацію принципу індивідуалізації навчання: учень проходить матеріал у 
індивідуальному темпі, у нього є можливість вибирати послідовність виконання 
завдань, завдання припускають, як правило, більшу варіативність їх виконання. 

Всі LMS-системи можна розділити на дві основні категорії: 
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• вільно поширювані: moodle, Sakai, ATutor, Whiteboard; 
• пріприєтарні: WebCT / Black board, Gradepoint, Desire21Learn, Learn.com. 

Дуже ефективно в навчанні іноземним мовам можна використовувати 
блоги. Спочатку блоги розглядалися як особисті щоденники. Їх педагогічний 
потенціал був оцінений пізніше. Блоги в якості самостійної інтернет-технології є 
основною «майданчиком» для розміщення навчального матеріалу викладачем та 
виконання завдань учнями. Для студентів блог – свого роду мультимедійний 
зошит, в якому вони представляють виконані завдання, своє осмислення 
вивченого матеріалу. Цей «зошит» бачить не тільки викладач, а й інші учні. Всі 
учасники навчального процесу можуть бачити і коментувати роботи один 
одного. Використання блогів забезпечує велику гнучкість навчального процесу, 
інтенсивна взаємодія між викладачем і учнями, а також між самими учнями, 
відкритість, обґрунтованість оцінки результатів, мобільність і оперативність 
обміну інформацією [7]. 

Підкастинг – дуже актуальна Інтернет-технологія саме для цілей навчання 
іноземних мов. Вона являє собою синтез переваг радіо та інтернету, це процес 
створення аудіо-і відеофайлів (подкастів), які, як правило, характеризуються 
періодичністю видання. Аудіювання – найважливіша частина навчання 
іноземним мовам. Підкасти дають можливість підійти до її організації по-
новому. Тематика підкастів надзвичайно різноманітна. Викладач не 
«прив'язаний» до аудіододатків та підручників. Багато викладачів працюють з 
актуальними новинами. Їх можна прочитати в газеті або послухати по 
телебаченню і радіо. Але тепер, вони містяться на сайтах підкастів у форматі 
радіопередачі, їх можна і читати, і слухати. При цьому не треба записувати теле- 
або радіопередачу, щоб мати можливість прослухати її багато разів, адже підкаст 
можна переглядати скільки завгодно. 

У навчальному процесі можна використовувати не тільки готові підкасти. 
Їх можна створювати самим, керуючись специфікою цілей навчання в своїх 
навчальних групах [6]. 

Отже, освіта з використанням всесвітньої павутини кардинально спростила 
доступ до навчання іноземним мовам, створила численну кількість прогресивних 
та ефективних електронних ресурсів та невпинно прогресує у напрямку 
впровадження новітніх здобутків у сфері програмного забезпечення та 
комп’ютерних технологій у навчальний процес. 

Гадаємо, що вищезазначене дає підстави твердити про нагальну 
необхідність популяризації запровадження комп’ютерних технологій у освітній 
процес та зокрема процес навчання іноземним мовам. Адже новітні програмні та 
інформаційні ресурси перетворюють інформаційні технології у викладанні та 
вивченні іноземної мови в активного партнера для викладача та учня. До того ж 
технології беруть на себе виконання всієї рутинної розрахункової, пошукової 
роботи, допомагають у прийнятті рішень, залишаючи за учнем та викладачем 
творчі функції. Відношення обсягу активних інформаційних ресурсів до 
загального обсягу навчальних інформаційних ресурсів стає одним із суттєвіших 
показників рівня освіти. 

Запровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-
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пізнавальній діяльності студентів підвищує ефективність і оптимізує процеси 
викладання і навчання. Зростає рівень проявлення студентами творчого, 
самостійного, пізнавального навчання, спрямованого на розширення їх мотивації 
до навчання та відігравання активної ролі в освітньому процесі. 

Сучасний стан розвиненості та запровадження комп’ютерних технологій у 
викладанні іноземної мови демонструє численну кількість існуючих 
можливостей навчання іноземним мовам використовуючи сучасні складові 
комп’ютерних технологій. 

Завдяки невпинному технічному прогресу у сфері комп’ютерних 
технологій та практично тотожному розвитку, розповсюдженню та доступності 
технологій мережі Інтернет значно підвищився та урізноманітнився рівень 
навчально-методичної бази викладання іноземних мов, спростився доступ до 
отримання освіти. 

Всі вище зазначені світові перетворення, призвели до посилення мотивації 
студентів на вивчення іноземної мови. Адже відсутність географічних кордонів 
між викладачем та учнем надало унікальну можливість індивідуалізації 
навчання, комфортного її засвоєння з кінцевою метою – ефективного володіння 
іноземною мовою.  

У цьому зв’язку перспективу дослідження вбачаємо у тому, що результати 
дослідження можуть бути використані в подальшій розробці навчально-
методичного матеріалу для комп’ютерних систем навчання іноземним мовам. 
Теоретичні висновки та ідеї роботи можна буде застосувати для удосконалення 
та створення нових навчальних комп’ютерних систем викладання іноземної 
мови. 
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сленгу, основні функції сленгових одиниць у мові та аналізуються найбільш розповсюджені 
шляхи їх творення. 

Ключові слова: сленг, лексичні характеристики, семантичні характеристики, 
структурні особливості, лексичні одиниці, нелітературна лексика. 

В статье рассматриваются лексические и семантические особенности современного 
английского сленга, основные функции сленговых единиц в языке и анализируются наиболее 
распространенные способы их образования. 

Ключевые слова: сленг, лексические характеристики, семантические характеристики, 
структурные особенности, лексические единицы, нелитературная лексика. 

The article covers lexical and semantic peculiarities of modern English slang, the main 
functions of slangisms in the language and analyses the most widespread means of their forming.  

Key words: slang, lexical characteristics, semantic characteristics, structural peculiarities, 
lexical units, substandard vocabulary. 

Зближення світових культур та проблеми міжнаціонального спілкування 
зумовлюють актуальність проведення лінгвістичних досліджень, спрямованих на 
вивчення національно-культурної специфіки мовних явищ. Сленг відіграє дуже 
значну роль у комунікації різних соціальних верств. Як різновид мовного 
субстрату, він традиційно привертає увагу вітчизняних і зарубіжних філологів 
завдяки яскравому емоційно-експресивному забарвленню, лаконічності й 
образності, здатності постійно розширювати кордони із загальновживаною 
мовою. 

Сучасний сленг, виникаючи з потреб вербальної самоідентифікації та 
посилення експресивної виразності мови, значно розширює лексичну систему 
англійської мови. У суспільстві сленг посідає помітне місце як засіб виділення 
індивіда та його ідентифікація у приналежності до певної групи. 

Вивчення сутності англійського сленгу представляє теоретичний інтерес 
для знаходження шляхів і способів взаємодії англійської мови з соціальними 
діалектами, професійними говорами і арго.  

Актуальність роботи зумовлена мінливістю та динамікою розвитку такого 
мовного явища, як сучасний сленг, що розвивається та змінюється дуже швидко, 
збагачує мову новими лексичними одиницями. Сленгові вирази рідко застигають 
у часі, вони постійно змінюються, набувають нового значення чи відмирають. 
Сленг відіграє ключову роль у суспільній ідентифікації, робить мову 
сприйнятливою для певної верстви населення та незрозумілою для інших. 
Сленг – це живе та динамічне утворення, яке є прошарком мови, найродючішим 
на неологізми.  

Мета роботи полягає у дослідженні семантичних  аспектів  сучасного 
британського та американського сленгу.  Для  досягнення  поставленої  мети 
необхідно  виконати наступні завдання: визначити  лінгвістичні процеси 
формування сленгізмів та їх значення; дати визначення терміну «сленг»; 
провести чітку дефініцію між сленгом  та іншими видами нелітературної 
лексики; розглянути основні наукові дослідження, що проводилися по даній темі. 

Об’єктом дослідження виступають вирази сучасного англійського сленгу, 
що увійшли до мови на початку ХХІ сторіччя. 

Предметом дослідження у роботі є структурні, лексичні та семантичні 
особливості англійського сленгу; взаємодія сленгізмів з іншими лексичними 
одиницями англійської мови. 
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Матеріал дослідження становлять 302 сленгові одиниці, обрані методом 
суцільної вибірки зі словників сучасного англійського сленгу, з англомовних 
газет та журналів, а також  з молодіжних форумів у мережі Інтернет. 

Методи дослідження включають: метод суцільної вибірки, описовий, 
контент-аналіз. 

У мові будь-якого народу відбиваються соціально-політичні зміни, 
внаслідок яких виникають нові суспільні явища. Кожна культурно-історична 
епоха приносить певні інновації у людське життя, тому виникає потреба їх 
назвати. У ХХІ сторіччі, в еру масштабних змін та прогресу, чимала кількість 
нових лексичних одиниць утворюються кожного дня. Більшість нових сленгових 
слів виникають та еволюціонують цілком природним чином з конкретних 
ситуацій. Крім того, кожному новому поколінню потрібні нові слова, щоб 
пояснити свій власний погляд на речі, який відображає, зокрема, культурно-
історичну еволюцію людства та зміни, що відбуваються в певних прошарках 
суспільства. 

Досліджуючи проблеми сленгу, можна простежити залежність мовних 
явищ від життя суспільства, його історії і конкретних політичних, економічних, 
соціально-культурних та інших позамовних чинників. Поняття сучасного сленгу 
найточніше відбиває зміни громадського та побутового життя певної соціальної 
групи. Сленг як специфічна мовна підсистема постійно змінюється завдяки своїй 
надзвичайній гнучкості і рухливості, тобто будується як з нових, постійно 
виникаючих у процесі спілкування, так і з відомих слів, але в новому їх значенні. 

Труднощі розкриття походження терміну «сленг» ускладнюється його 
багатозначністю і різними трактуваннями лінгвістами за останні двісті років. 
Етимологія досліджуваного явища дозволяє розглядати сленг як 
соціолінгвістичний феномен, виникнення якого обумовлено взаємодією певних 
соціальних та професійних груп, у результаті чого утворився пласт 
нелітературної розмовної лексики, що відображає особливості мови різних 
верств суспільства. Сленг характеризується яскравим емоційним забарвленням і 
експресивністю, він застосовується у конкретних комунікативних ситуаціях і 
переходить у контекст загальноприйнятої літературної лексики [1, c. 27]. 

Узагальнення різних інтерпретацій сленгу дозволяє розглядати цю 
категорію як: 1) «низьку вульгарну мову», тобто всілякі грубі, іноді непристойні 
вирази (словники С. Флекснера, Е. Партриджа [4, 5, 6]); 2) різні жаргони, як 
соціально-професійні, так і секретні і напівсекретні (арго злочинного світу); 
3) особливу нелітературну розмовну мову зі своєрідним вокабуляром [2, с. 34]. 

За основне приймаємо визначення сленгу як специфічного шару 
нелітературної зниженої мови, до якого входять різні жаргони, образні слова та 
словосполучення емоційно-оцінного відтінку, що використовуються  з  метою  
здійснення  комунікативної, регулятивної, емоційно-експресивної та 
корпоративної мовленнєвих функцій. 

Вважаємо за потрібне розрізняти загальний і спеціальний сленг. 
Спеціальний сленг є приналежністю певних професійних колективів і включає в 
себе не прийняті в літературній мові слова і вирази, що входять в спеціальну 
лексику та різні жаргони, в той час як загальний сленг – це широко поширена і 
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загальнозрозуміла соціальна мікросистема, що включає слова, які спочатку 
з’явилися в спеціальному сленгу, але потім розширили ареал свого вживання [3, 
c. 21]. 

Основний лексичний склад, а також фонетичний і граматичний лад 
англійського сленгу відрізняється величезною життєздатністю: дуже багато 
лексем сучасного сленгу і низка його граматичних та фонетичних рис існували 
задовго до виникнення літературного стандарту. Тісно взаємодіючи з іншими 
соціальними діалектами і літературним стандартом, сленг завжди виступав як 
певна чітко помітна мовна система. Постійно розвиваючись, поповнюючись 
новими словами і новими значеннями слів, основний кістяк сленгового 
лексичного, граматичного і фонетичного складу залишається незмінним.  

Сленг відіграє дуже велику роль у суспільній ідентифікації людей: велика 
частина сленгізмів функціонує в мові певних соціальних груп, і навіть після 
переходу в загальнонаціональне користування, завжди зберігають сліди свого 
соціального походження.  

Проаналізувавши шляхи творення та функціонування новітніх сленгових 
одиниць англійської мови, можемо зробити висновок, що породження нових слів 
у сленгу відбувається паралельно з процесом мовлення. Наприклад, у ситуації, 
коли потрібно терміново дати визначення об’єкту чи феномену, що не мають 
еквівалента у загальній мові, або для надання виразності та експресивності 
висловлюванню. 

Найпродуктивніше творення нових лексичних одиниць спостерігається в 
актуальних суспільно-побутових темах. Серед усіх проаналізованих одиниць ми 
виокремлюємо близько 63% сленгізмів, що називають суспільні явища та 
характеризують людей чи відношення у різних соціальних групах. Наприклад, 
наступні сленгові одиниці характеризують людину та в деякій мірі відображають 
ставлення мовця до неї: 

• cheese dong, dorm rat, sissy, moppet, dunt – «слабак»; 
• blotto, simp – «негідник»; 
• ruffian, varmint, hoodlum, plug-ugly – «шибеник»; 
• womanizer, lothario, satyr, wooer, cicibeo, inamorato, soupirant, rake –

 «бабій». 
Маємо наступні сленгізми на позначення друга, подруги (соціальні 

відносини): 
• roaddog,  dude, boogerhead boogerhead, chap, pal, fellow, bud, buddy, 

guy,  chum,  mate,  friend,  associate  –  друг,  приятель; 

• wench, gooey, crush – подружка, кохана  дівчина; 

• posse, dogpack, tribe, crew – коло друзів. 
37% залишаються на позначення предметів побуту та використовуються у 

сфері дозвілля. Наводимо наступні приклади застосування сленгових одиниць у 
побутових ситуаціях: 

• Today I ate some blueberry froyo.....delicious. (froyo – зрощення основ 
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слів frozen та yoghurt) 

• If I don’t get some scran down my neck, I am gonna die! (scran - їжа, 
маємо подібні сленгізми у споріднених мовах: у нідерландській -
 schransen, у німецькій - Schranze) 

• Dude, I’m so broke, I really need a bailout! (bailout – допомога, 
одиниця утворена методом трансформації) 

• Turn off your computer and get some zizz, you net junky! (zizz – сон, 
відноситься до групи фонологічних неологізмів) 

• Dude pass me that big silver dealie. B: U mean the spoon? (dealie –
одиниця  утворена від слова  deal за допомогою суфікса –ie) 

• Jill almost cried her eyes out watching that weapy. (weapy – одиниця 
 утворена від слова  to weap за допомогою суфікса –y, означає 
«фільм, від якого хочеться плакати»). 

Кожного дня з’являється велика кількість емоційно-оцінних сленгових 
слів. 56% сленгізмів мають чітко виражене емоційне забарвлення, тоді як 44% 
мають менш виражену оцінну конотацію. Наприклад:  

• Meet the groovy new Archbishop of Westminster!  

• Ew, look at the yucks over there! 
Варто також зазначити, що не всі нові лексичні одиниці закріплюються в 

мові – деякі перестають використовуватися одразу ж після вичерпання певної 
ситуації чи по закінченню функціонування об’єкта, що зумовив їх появу. 

Проаналізувавши основні семантичні характеристики сленгізмів у сучасній 
англійській мові, з’ясували, що найбільш розповсюдженими способами творення 
лексичних одиниць у сленгу є: 

• амеліорація / пейорація значення (15%):  
(1) Preparing for the party gave Sally a ginger in her eyes; 

(2) Cops in Fredericton are some foolish; 
• втрата позитивних / негативних сем  (12%): 

(3) Taxmen go on strike as self-assessment deadline nears; 
(4) Anyone want to buy some good tickets? 

• поляризація аксіологічного значення (4%): 
(5)  Check them out as they talk about American Cheerleader, being 

at cheer camp and their sister's crazy wedding plans! 
(6) A New Scholarship For Being Your Awesome Self! 

• інтенсифікація пейоративної оцінки (10%): 
(7) That boy ain't right. Buy him books but he's still a dufus! 
(8) Man, that new kid is such a klutz!  

• семантичні перенесення (5%): 
(9) Dude, your new place is cherry, dude. 
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(10) That new Lord of The Rings film is gonna be buttery smooth I wager. 
• антономазія (9%): 

(11) Man you are such a waldo! 
(12) Tell the kids to stay away from that chester molester. 

• зооморфізми (14%): 
(13) He's such a vulture! 
(14) Packing pounds and guys like that she sure has become a real moose! 
Доволі поширеними також є такі моделі словотвору, як: 

• зрощення основ (12%): 
(15) Jessica was in such a fuss she skipped her brunch. 

• акроніми (11%): 
(16) Jimmie hangs out with his snoff, that awkward Doris from the college. 

• перенесення значення (8%): 
(17) Your girlfriend is such a bag! 
При перенесенні нового значення на сленгізм новоутворена лексична 

одиниця одразу ж набуває певного емоційно-оцінного забарвлення.  
Ми також встановили відповідності у сленгізмах англійської та 

споріднених мов, наприклад, лексеми, утворені від одного кореня у німецькій та 
англійських мовах: 

to botch (британський сленг) - робити так-сяк, абияк; у німецькій мові – 
botzelen; 

(18) Wow Jake, I really botched that drive, now you’ll have beaten me numerous 
times. 

(19) I’m off to get some scran.  

scran (у британському сленгу позначає їжу, маємо подібні одиниці у 
нідерландській – schransen, та у німецькій – Schranze). 

Виявлено відмінності у лексичному значенні сленгових одиниць 
відповідно до території вживання лексеми. Також ми розглянули одиниці, 
утворені наступними способами: 

• запозичення з інших мов (29% з вибраних нами одиниць): 
(20) Those three yentas keep trying to set me up with their grandsons; 

• метод трансномінації (9%): 
(21) I don’t feel like doing anything right now, I’m feeling burned out; 

• фонологічні новотвори (17%): 
(22) That dirty sock pile is a big yuck; 

• суфіксальний та префіксальний способи словотворення (27% та 6%): 
(23) That was dummy rude, you din even needa come at me like that; 
(24) That pic of us was megadual cute; 

• модель з’єднання дієслів з післялогами (8%): 
(25) I downloaded those new tracks and am just gunna bliss out all afternoon 

listening to them; 
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• усічення (4%): 
(26) Hospital upmanship: My Doc is better’n yours. 
Ми проаналізували найбільш розповсюджені способи творення сленгових 

одиниць та їх функціонування в повсякденній мові. Спираючись на отримані 
результати, можемо зробити висновок, що сленг постійно розвивається та 
поповнюється новими одиницями. З різноманітних джерел, основними з яких є 
амеліорація / пейорація значення (15 %) та зооморфізми (14 %). Сленгізми 
відіграють величезну роль у суспільній ідентифікації людей, у вираженні їх 
світобачення та ставлення до оточуючого середовища.  
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МЕНТАЛІТЕТ НАЦІЇ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ КУЛЬТУРІ 
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У статті розглядаються деякі особливості вербальної комунікації, які треба враховувати 

при навчанні іноземної мови для покращення розуміння певних соціальних ситуацій. 
Ключові слова: вербальна комунікація, комунікація, лексичний рівень, мовленнєві 

помилки. 
В статье рассматриваются некоторые особенности вербальной коммуникации, которые 

следует учитывать при обучении иностранному языку для улучшения понимания 
определенных социальных ситуаций. 

Ключевые слова: вербальная коммуникация, коммуникация, лексический уровень, 
речевые ошибки. 

The article focuses on considering certain peculiarities of verbal communication to be taken 
into account while teaching a foreign language to enhance understanding a number of social 
situations.  

Key words: verbal communication, lexical level, speech mistakes. 
Відомо, що кожна людина формується тією культурою, в якій живе. 

Комплекс факторів, характерних для кожної культури, накладає свій відбиток на 
національний характер чи менталітет нації і на характер взаємодії між 
представниками різних культур. На сучасному етапі в центрі уваги лінгвістів 
опинився користувач мовою – як окремий індивід, що є носієм певної культури, 
так і мовний колектив, до якого він належить. Комунікація представників різних 
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країн і різних націй, що стала можливою останнім часом завдяки відкритості 
кордонів, спричинила виникнення багатьох проблем пов’язаних з навчанням 
іноземних мов. 

Актуальність даної статті полягає у недостатній теоретичній і практичній 
розробленості урахування особливостей національного менталітету у процесі 
навчання іноземній мові й, одночасно, потребою створення ефективної 
національно орієнтованої технології навчання російської мови як іноземної.  

Об’єктом дослідження є менталітет російської нації під час навчання 
іноземців культури іншомовної комунікації.  

Предметом дослідження є прояви російського менталітету на різних 
мовних і мовленнєвих рівнях.  

Мета дослідження полягає у розгляді проявів менталітету російської нації 
на лексичному мовному і мовленнєвому рівні.  

Матеріалом роботи слугують статті, наукові дослідження, а також 
результати практичної роботи викладачів кафедри гуманітарних наук 
Національного фармацевтичного університету з іноземними студентами, що 
вивчають російську мову як іноземну.  

Методи дослідження: метод критичного аналізу першоджерел, 
ретроспективне вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду, наукове 
спостереження, пробне навчання і бесіди.  

Наукова новизна розвідки полягає в авторській концепції щодо вирішення 
нових проблем у теорії та практиці викладання іноземних мов. 

Вербальну комунікацію досліджували багато науковців [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Лексичний рівень є найбільшим за кількістю одиниць, що входять до його 
складу, і тому найважчим при вивченні іноземної мови. Викладачеві важливо 
враховувати лексичні норми мовлення – правила вживання слів у мовленні, 
тобто точність вибору слів співвідносно змісту висловлювання й доречності 
вживання його загальновживаному значенні й загальновживаних сполученнях. 

При визначенні лексичних норм слід враховувати наступні мовні фактори: 
лексичні категорії, стилістичне диференціювання лексики, активний і пасивний 
лексичний склад, соціальні сфери вживання лексики, генетичні характеристики 
слів і сполучуваність з іншими словами. 

У мові наявні такі лексичні категорії, як багатозначність слів, омонімія, 
паронімія, синонімія, антонімія. Наслідком недбалого відношення до 
багатозначних слів є неточності у вираженні думки, а також неправомірне, 
надмірне розширення значень відомих слів. Від багатозначності слід відрізняти 
омонімію, яка при неправильному її використанні може призвести до 
незрозумілості двозначності висловлювання. Неправильне вживання паронімів 
призводить до порушення сенсу мовлення. 

Викладачеві слід звертати увагу учнів не те, що синоніми бувають 
понятійними (близькими, не зовсім тотожними за значенням) і стилістичними 
(тотожними за значенням, але такими, що мають різну стилістичну 
забарвленість). Наявність синонімів забезпечує виразність мовлення і у той же 
час зобов’язує людей, що говорять і пишуть, уважно відноситися до вибору 
слова з ряду близьких, схожих. 
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Антоніми використовуються як засіб для створення конкретних образів, 
для різкого протиставлення якостей, явищ і т.п. Тому правильне використання їх 
у мовленні дуже важливе. 

Цілий ряд слів у тлумачних словниках має позначення «високе», «книжне», 
з одного боку, і «розмовне», «просторічне» – з іншого. Ці позначки вказують на 
стилістичне розшарування лексики. Основну частину словникового запасу 
складає так названа «нейтральна» лексика, на фоні якої проявляються виразні 
можливості стилістично забарвлених слів, вживання яких у мовленні потребує 
розвинутого мовного чуття і естетичного смаку [2]. 

Учням бажано засвоїти поняття активного і пасивного лексичного запасу. 
Пасивний лексичний склад мови складається з застарілої лексики (архаїзми, 
історизми) і нової лексики (неологізми). Вживання слів пасивного запасу 
потребує знання точного їхнього значення і доречного використання з точки зору 
їхніх стилістичних функцій. При цьому слід враховувати, що окремі застарілі 
слова можуть актуалізуватися й повертатися до активного словникового фонду, 
інколи набуваючи нових значень. 

З точки зору соціальних сфер уживання всі слова російської мови можна 
поділити на лексику необмеженої сфери вживання і лексику обмеженої сфери 
вживання, до якої відносяться діалектизми, терміни і жаргон. Вживання даних 
слів визначається територією проживання, професією, віком і т.д., тому вибір 
слова повинен бути виправданим для кожної конкретної мовленнєвої ситуації. 
Слова обмеженого вжитку з часом можуть увійти до лексичного складу 
літературної мови. При цьому обласні слова втрачають діалектне забарвлення, а 
терміни детермінологізуються. 

До словникового складу російської мови входять власне російські й 
запозичені слова. Вживання запозиченої лексики повинно бути вмотивованим. 
Іншомовне слово є доречним, якщо воно запозичується разом з предметом, 
явищем, поняттям, яке воно називає, якщо його вживання викликано прагненням 
носія мови поповнити, поглибити і розширити уявлення про предмет, явище (так 
серед власне російських синонімічних і антонімічних засобів виникають 
запозичені, які мають додаткові відтінки значення, є більш слушними у даній 
сфері вживання), а також якщо реалізується тенденція до заміни розшарованого 
найменування нерозшарованим. 

При викладанні іноземної мови дуже важливо звертати увагу учнів на 
сполучуваність слів з іншими словами. Межі лексичної сполучуваності 
визначаються семантикою слів, стилістичним забарвленням, функціонально-
стильовою належністю; граматичними властивостями і т.д. 

Для того, щоб уникати мовленнєвих помилок, слід враховувати їхні 
основні причини. Однією з таких причин може бути нерозуміння значення слова, 
тобто: вживання слова у непритаманному йому значенні; вживання самостійних і 
службових слів без урахування їхньої семантики; неправильне вживання 
паронімів («представиться» і «преставиться»). 

Звернемо увагу на те, що від порушень лексичної сполучуваності, яка 
безумовно є мовленнєвою помилкою, слід відрізняти навмисне поєднання слів, 
що, здавалося б, не можуть поєднуватися між собою: «живой труп», 
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«обыкновенное чудо». У цьому випадку перед нами один з видів тропів – 
оксюморон. У складних випадках, коли складно визначити, чи можна вжити 
разом ті чи інші слова, необхідно користуватися словником сполучуваності. 

Наступною мовленнєвою помилкою є багатослівність, яка має декілька 
видів: 

– плеоназм – вживання у мовленні близьких за змістом і тому логічно 
зайвих слів; 

– використання зайвих слів: зайвих не тому, що властиве їм лексичне 
значення виражено іншими словами, а тому, що вони просто не потрібні у 
даному тексті; 

– тавтологія – повторення однокореневих слів або однакових морфем; 
– розщеплення присудка: заміна дієслівного присудка синонімічним 

дієслівно-іменним сполученням; 
– слова-паразити: слова, що засмічують мовлення, особливо усне. Це 

різноманітні частки і окремі слова, якими мовець заповнює вимушені паузи, не 
виправдані змістом і структурою висловлювання. 

Протилежною багатослівності є помилка неповноти висловлювання. Вона 
полягає у пропусканні необхідного у реченні слова. 

Поширеними причинами помилок може бути незнання точного значення і 
неправильне вживання нової та застарілої лексики, слів іншомовного 
походження. Архаїзми – слова, які називають існуючі реалії, але які було 
витіснено з якихось причин з активного уживання синонімічними лексичними 
одиницями, – повинні відповідати стилістиці тексту, інакше вони є абсолютно 
недоречними. Серед слів, що вийшли з активного уживання, виділяють 
історизми – слова, які називали поняття, що більше не існують. Помилки в 
уживанні історизмів часто пов’язані з незнанням їхнього лексичного значення. 
Причинами неправильного вживання нових слів є також неточне розуміння їхніх 
лексичних значень. 

Ясність і зрозумілість мовлення залежить і від правильного вживання в ній 
іншомовних слів. Запозичення – це нормальне, природне явище для будь-якої 
мови. Місце іншомовних слів у російській мові, їхня подальша доля неоднакова і 
визначається їхнім призначенням. За ступенем проникнення до словникового 
складу російської мови запозичення можна поділити на три групи: іншомовні 
слова, що міцно увійшли до російської мови (вони запозичені давно, добре 
засвоєні граматичною системою і не сприймаються як іншомовні); іншомовні 
слова, що широко розповсюджені в російській мові і є єдиними назвами 
визначених понять; іншомовні слова, що мають російські паралелі, але 
відрізняються від них за об’ємом, відтінками значення, сферою вживання. 

Викладач має звертати увагу на можливі помилки при недоречному 
використанні лексики обмеженого вживання і стилістично маркованої лексики. 
Слова обмеженого вживання (діалектна, спеціальна і жаргонна лексика) повинні 
бути зведені до мінімуму, оскільки їхнє використання робить мовлення 
незрозумілим. 

Діалектизми можуть бути доречними у художньому або публіцистичному 
мовленні для створення мовленнєвих характеристик героїв. Невмотивоване 
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використання діалектизмів свідчить про недостатній рівень володіння нормами 
літературної мови. Деякі діалектні слова з часом стають загальновживаними. 

Особливу увагу слід приділяти вживанню термінології. Терміни – це слова, 
які є точним позначенням визначеного поняття якої-небудь спеціальної області 
науки, техніки, мистецтва, суспільного життя і т.п. Широка пропаганда наукових 
знань у пресі, радіо, телебаченні сприяють активному проникненню термінів до 
усного мовлення. Відбувається, з одного боку, термінологізація літературної 
мови, з іншого, – «розчинення» термінів у літературній мові. За думкою 
мовознавців, широке вживання термінів є загальноєвропейською сучасною 
тенденцією. Саме цьому проблема вживання термінів потребує особливої уваги. 
Не повинно бути «ілюзії зрозумілості» – невідповідності між розумінням 
значення слів і їхнім справжнім змістом при впевненості у правильному 
розумінні слова. Невміння дати визначення слову – головний критерій «ілюзії 
зрозумілості». 

За межами літературної мови знаходяться жаргонізми. Жаргон являє собою 
стилістично знижену лексику. Це лексика властива професійним чи віковим 
групам людей (жаргони спортсменів, моряків, студентів, школярів і т.п.), що 
характеризується обмеженою вживаністю. Немотивоване використання цих 
лексичних одиниць є небажаним. 

Слід нагадати, що при використанні багатозначних слів (як і при 
використанні омонімів) контекст є дуже важливим. Саме завдяки контексту стає 
зрозумілим те чи інше значення слова. Якщо контекст відповідає своїм вимогам, 
то кожне слово в реченні зрозуміле. Завдяки контексту омоніми, як правило, 
розуміються вірно. Але все ж таки у певних мовленнєвих ситуаціях омоніми 
неможливо зрозуміти однозначно. Дуже часто до двозначності призводить 
вживання у мовленні (особливо усній) омофонів (слів, що однаково звучать, але 
по-різному пишуться) і омоформ (слів, що співпадають за звучанням і 
написанням у певних формах). Отже, відбираючи слова для якоїсь фрази, треба 
звертати увагу і на контекст, який в деяких мовленнєвих ситуаціях покликаний 
розкрити зміст слів. 

До мовленнєвої помилки може призвести вживання синонімів, якщо не 
враховувати їхнього стилістичного забарвлення. При використанні синонімів 
часто не враховується здатність кожного з них у більшому чи меншому ступені 
сполучатися з іншими словами. Відрізняючись відтінками лексичного значення, 
синоніми можуть виражати різний ступінь прояву ознаки, дії. При цьому вони 
втрачають якість взаємозамінюваності, що може призвести до мовленнєвої 
помилки. 

Таким чином, під час навчання лексичного рівня треба враховувати 
наступні мовні фактори: лексичні категорії, стилістичне диференціювання 
лексики, активний і пасивний лексичний склад, соціальні сфери вживання 
лексики, генетичні характеристики слів і сполучуваність з іншими словами. Для 
того, щоб уникати мовленнєвих помилок, потрібно знати і враховувати їхні 
основні причини. У цьому зв’язку, практичне значення нашої роботи полягає в 
тому, що її результати можуть бути врахованими під час створення нових 
програм і посібників для студентів, що вивчають російську мову як іноземну, що 
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й складає перспективу нашого дослідження.  
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У статті розглядаються неологізми, що віддзеркалюють зміни у житті сучасного 

англомовного соціуму та поповнюють суспільно-культурний лексикон. Проаналізовано 
структурні та соціофункціональні особливості таких неологізмів. 

Ключові слова: неологізм, соціально-культурний лексикон, словотвір. 
В статье рассматриваются неологизмы, которые отражают изменения в жизни 

современного англоязычного социума и пополняют социально-культурный лексикон. 
Проанализированы структурные и социофункциональные особенности таких неологизмов. 

Ключевые слова: неологизм, социально-культурный лексикон, словообразование. 
The article is devoted to the study of neologisms reflecting changes in the modern English-

speaking society and entering the socio-cultural lexicon. The structural and sociofunctional 
peculiarities of such neologisms have been analyzed.  

Key words: neologism, socio-cultural lexicon, word-formation. 
Однією з особливостей розвитку мови є її мінливість, яка детермінується 

впливом суспільства і яка відбувається, в першу чергу, у мовленні, а потім – у 
мові. Разом з новими поняттями приходять нові слова, контакти між носіями 
різних мов сприяють запозиченню лексики.  

Антропоцентричний характер сучасних англійських новотворів є 
закономірним етапом розвитку неології, обумовлений, в першу чергу тим, що в 
90-х роках минулого сторіччя відбулося остаточне визнання антропоцентризму 
як одного з провідних принципів лінгвістики. З іншого боку, для ефективної 
комунікації іноземною мовою необхідно володіти соціокультурною 
компетенцією, зокрема соціально-культурним лексиконом, що обслуговує життя 
сучасного англомовного суспільства. Поєднання лінгвістики та методики 
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викладання обумовлює актуальність даного дослідження.  
Особливості поповнення лексичного складу сучасної англійської мови 

неодноразово ставали предметом вивчення у конкретних дослідженнях 
В.І. Заботкіної [2], Ю.А. Зацного [3]. У центрі уваги лінгвістів знаходяться 
різноманітні аспекти складного процесу лексичної номінації. У низці наукових 
праць розглядається семантична структура неологізмів та їх прагматичне 
навантаження [5; 6]. Питання соціокультурної компетенції при вивченні 
іноземної мови розробляються багатьма видатними педагогами [1; 4], проте 
необхідність включення неологізмів та способів їх творення до змісту 
комунікативної компетенції ще не були предметом окремого дослідження.  

Інноваційна діяльність є одним із компонентів процесу мовної еволюції. 
Вважається, що поява нових одиниць відбувається під впливом конкретних 
зовнішніх, щодо системи мови, і на основі внутрішніх, закладених у самій мові, 
закономірностей (А. Мартіне, Дж. Лайонз, Є. Косеріу, Д.М. Шмельов, 
Т.В. Король, В.Г. Гак, О.А. Габінська, С.С. Волков, Є.В. Сенько, О.І. Лихачов, 
О.В. Ребрій).  

Чималий інтерес для дослідників сьогодні становить поповнення різних 
галузей лексичної системи будь-якої мови та визначення чинників, що 
зумовлюють входження неологізмів до мовної системи. 

Мета дослідження полягає у проведенні комплексного аналізу змін у 
лексичній системі сучасної англійської мови під впливом суспільно-культурних 
процесів. 

Мета роботи зумовлює постановку наступних завдань: 
1. проаналізувати зміст поняття «неологізм», 
2. виявити основні способи творення неологізмів у сучасному 

англомовному соціо-культурному лексиконі, 
3. дослідити суспільні умови для розвитку словникового складу, 
4. проаналізувати  фактори   появи   новотворів   у   взаємозв'язку   з 

прагматичними потребами суспільства. 
Об’єктом дослідження є інновації, які виникли у сучасному англомовному 

суспільно-культурному лексиконі під впливом актуальних суспільних процесів. 
Предметом вивчення є структурні та соціофункціональні характеристики 

таких новотворів. 
Матеріалом дослідження слугували 282 неологізма, обраних методом 

суцільної вибірки з сучасних британських та американських періодичних видань.  
Методи дослідження. При аналізі мовного матеріалу та для досягнення 

конкретної дослідницької мети були використані: 
- структурний аналіз; 
- метод суцільної вибірки;  
- соціолінгвістичний метод. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено 
детальний опис структурних та соціофункціональних особливостей, 
притаманних сучасним англомовним інноваціям. Одержані результати є 
доповненням у дослідженні основних тенденцій розвитку лексичної системи 
сучасної англійської мови. 
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Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її висновки сприяють 
розвитку теорії неології та є внеском у лексикологію англійської мови. 

 Проведене дослідження присвячене комплексному аналізу неологізмів 
сучасної англійської мови із урахуванням умов їх функціонування у соціально-
культурному лексиконі. Нові реалії, які з’являються з незбагненною швидкістю, 
потребують негайного відображення в сучасній англійській мові. Саме тому в 
останні роки значною мірою зросли темпи збагачення словникового складу 
англійської мови, при чому поняття неологізму як рушійної сили прогресу мови 
набуло ще більш актуального змісту. Особливо бурхливого розвитку в умовах 
сучасного етапу суспільних перетворень набуває та сфера лексичних 
новоутворень англійської мови, яка безпосередньо співвідноситься з суспільно-
політичними та економічними змінами. 

Словотвір є процесом перетворення фактів реального світу в знаки 
та категорії мови, що відображають суспільний досвід носіїв мови, їх 
суб'єктивні та прагматичні оцінки. Знання продуктивних моделей, за якими 
створюються нові слова у сучасній англійській мові, вважаємо необхідним 
елементом соціокультурної складової комунікативної компетенції студентів 
факультету іноземних мов, що розуміємо як знання і уміння використовувати у 
спілкуванні та пізнанні іншомовні соціокультурні і соціолінгвістичні реалії. 

Виокремленню новотворів сприяє комплексний підхід, який 
характеризується використанням таких критеріїв, як кількісний (загальна 
частотність та поширеність, частота вживання інновації у певних 
контекстах), лінгвістичний (формування новою одиницею синтагматичних та 
парадигматичних відношень, участь у семантичних і словотворчих процесах) 
та соціолінгвістичний (актуальність поняття, його необхідність у житті 
суспільства). 

У нашій роботі під неологізмами розуміємо слова та словосполучення, які 
носії літературної мови сприймають як нові (за формою або за змістом). 

Соціально-культурний лексикон є важливою частиною лексики, необхідної 
для кожного, хто вивчає іноземну мову, оскільки дозволяє брати активну та 
повноцінну участь у щоденному суспільно-культурному житті іншої країни. На 
початку нового сторіччя соціально-культурний лексикон англійської мови 
поповнюється під впливом таких макросоціальних чинників, як: інформаційна 
революція, економічні перетворення, міжнародний тероризм і боротьба з ним, 
проблеми охорони навколишнього середовища, дискримінації у суспільстві. 

Структурний аналіз дозволив виокремити основні способи творення 
неологізмів у сучасному соціально-культурному лексиконі англійської мови:  

1. афіксація (префіксація – 12, 1 % та суфіксація – 32, 4 %), наприклад: 
ubercool, Disneization, iconomist, cyberphobia, europhile, nerdfest, e-trade; 

2. конверсія – 11, 6 %, наприклад: bottom line - to bottom line, eurospeak - to 
eurospeak, Amazon.com - to Amazon; 

3.  словоскладання – 25, 7 %, наприклад: small talk → small-talk, down to earth 
→ down-to-earth; 

4. скорочення – 18, 2 % (з яких 12, 7 % припадає на долю абревіатур), 
наприклад: Friday, thank God! → ftg, Oh, my God! → omg,  small office, home 
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office → SoHo/SOHO, business-to-business → B2B, fraud + auditor → frauditor; 
race + casino →  racino, television + computer → teleputer. 

 За результатами соціофункціонального аналізу, можемо стверджувати, що 
процес породження неологізмів повністю залежить від зовнішніх ситуативних 
факторів, до яких відносимо: глобалізацію, кризу економічної системи, суспільну 
напруженість, вплив сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.  

Таким чином, виокремлюємо основні блоки неологізмів:  
1) “Сучасні економічні перетворення”: інновації цієї групи відбивають 

радикальні зміни, пов’язані з розповсюдженням та втіленням у життя нових 
економічних теорій і концепцій (monetarism, supply-sideism, cybernomics, 
flexinomics, burgernomics), з інтеграційними та дезінтеграційними процесами 
(globalisation, single market, euro-zone, euro-phobe, EMU), з переходом багатьох 
країн до ринкової економіки (transition economy, shock therapy, destatisation). 

2) «Інформаційні технології»: низка лексичних одиниць закріплюється за 
сучасною інформаційною технікою (digital, silicon, smart, information, electronic, 
online, Internet, net, virtual, infopreneur, cyberventing,  cybersquatters, E-generation, 
e-book, e-business). 

3) “Дискримінація у суспільстві”: наприклад: політкоректні інновації на 
позначення інвалідів (people with disabilities), позначення статей осіб (human 
being, humankind, human species, wage earner, councilperson, flight attendant), 
позначенні осіб іншої сексуальної орієнтації (person with different sexual 
orientation), позначенні осіб похилого віку (older adults, senior citizens, seniors), 
позначенні національних меншин (American Indians, Asian Americans, native 
peoples) і т.ін. 

4) “Експресивно-емотивна побутова лексика”: наприклад: назви звичайних 
речей, з якими людина зіткається щодня, але які виникли  нещодавно або 
трансформувалися останнім часом (mommy track, supermom, ubermomming, 
biotech food, Frankenfood, sleep-sick society, joy-to-stuff ratio). 

Підводячи підсумки дослідження, зазначимо, що сучасні соціально-
культурні процеси, а саме: економічні перетворення, соціальна напруженість, 
технічна революція є невід’ємним компонентом мовленнєвої поведінки у 
сучасному англомовному соціумі, оскільки обумовлюють появу нових мовних 
одиниць для позначення нових реалій та мають бути враховані при навчанні 
іншомовному мовленню. 

Перспективу роботи вбачаємо у створенні на основі зібраного фактичного 
матеріалу дослідження навчально-методичного посібника з усної практики для 
розвитку соціокультурної складової комунікативної компетенції студентів 
факультету іноземних мов. 
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ЗАСВОЄННЯ БЕЗОСОБОВИХ ФОРМ 
АНГЛІЙСЬКІХ ДІЄСЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ  

З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ 
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Наук. керівник:  

доцент Мащенко С.Г. 
 

Стаття присвячена аналізу формування граматичних навичок уживання безособових 
форм англійських дієслів на заняттях з домашнього читання. Подано аналіз занять з 
домашнього читання як однієї з форм навчання мови, запропоновано систему вправ для 
засвоєння безособових дієслівних форм. 

Ключові слова: безособові форми дієслова, граматична категорія, інфінітив, герундій, 
дієприкметник. 

Статья посвящена анализу формирования грамматических навыков употребления 
безличных форм английских глаголов на занятиях по домашнему чтению. Дается анализ 
занятий по домашнему чтению как одной из форм обучения языку, предложено систему 
упражнений для закрепления безличных глагольных форм. 

Ключевые слова: безличные формы глагола, граматическая категория, инфинитив, 
герундий, причастие. 

The article is devoted to the ways of forming the grammatical skills of using non-finite forms 
of the English verb within home-reading lessons. The article also presents the analysis of home-
reading lessons as a teaching method as well as the system of exercises to practice non-finite forms of 
the English verb. 

Key words: non-finite forms of the English verb, grammatical category, infinitive, gerund, 
participle. 

Входження України в освітній і науковий простір Європи потребує 
модернізації вітчизняної освітньої діяльності у контексті європейських вимог, 
тому навчання іншомовного мовлення вимагає розробки нових вправ та завдань, 
які б не тільки виводили студентів-філологів на якісно новий рівень знань, але й 
дозволяли б об’єктивно оцінювати рівень володіння мовою. Головною метою 
навчання є не просто знання мови, а вміння вживати її в реальному спілкуванні, 
тобто розвиток «іншомовної комунікативної компетенції». Студенти ВНЗ мають 
опанувати особливості граматичного, лексичного вираження думки, прилучитися 
до іншої культури, що допоможе їм у майбутньому вільно інтегруватися у 
світову систему загальнолюдських і професійних взаємин, передати іншим 
отримані знання. 

Наукові, науково-методичні й психологічні дослідження щодо домашнього 
читання як аспекту викладання англійської мови, граматичного аспекту 
англійської мови (безособові форми дієслова, зокрема) та можливості якісної їх 
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інтеграції висвітлені у багатьох працях провідних вітчизняних та зарубіжних 
учених: Г. Артемчик [1], В. Євченко, С. Сидоренка [2] тощо. 

На думку А. Жулківської, А. Бондаренко [3] та B. Woodriff [5], вивчення та 
закріплення граматики можна більш ефективно проводити на заняттях читання 
іноземною мовою.  

 Не зважаючи на значну кількість наукових праць, присвячених навчанню 
граматики англійської мови, важливості занять з домашнього читання та 
закріплення і вдосконалення граматичних навичок під час роботи над художніми 
творами, вивчення та закріплення складного граматичного матеріалу англійської 
мови – безособових форм дієслова ще не було предметом окремого дослідження. 
Саме це і обумовило вибір такої теми дослідження. Значущість цієї проблеми 
обумовлена складнощами, які виникають у більшості студентів-філологів при 
закріпленні граматичної теми “Безособові форми дієслова”.  

Актуальність роботи полягає у необхідності перегляду методики та 
підвищення ефективності навчання граматичних навичок безособових форм, яка 
привела до розробки нових матеріалів для практичної реалізації граматики. 

Об'єкт дослідження – вживання безособових форм дієслова студентами-
філологами при опрацюванні автентичних іншомовних текстів на заняттях з 
домашнього читання. 

Предмет дослідження – комплекс вправ для вдосконалення навички 
правильного вживання безособових форм дієслова студентами-філологами під 
час іншомовної мовленнєвої діяльності на заняттях з домашнього читання. 

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні, розробці та 
експериментальній перевірці комплексу вправ для вдосконалення навички 
правильного вживання безособових форм дієслова студентами-філологами під 
час іншомовної мовленнєвої діяльності на заняттях з домашнього читання. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність удосконалення 
навички правильного вживання безособових форм дієслова студентами-
філологами під час іншомовної мовленнєвої діяльності на заняттях з домашнього 
читання підвищиться завдяки дотриманню таких педагогічних умов: 

- організація змісту навчального матеріалу, методів і прийомів навчання 
відповідно до основних психолого-педагогічних принципів на основі 
діяльнісного підходу до вищої професійної освіти; 

- формування активного діяльнісного ставлення студентів-філологів до 
опрацювання граматичної теми “Безособові форми дієслова” за допомогою 
автентичних іншомовних текстів під час усного і писемного мовлення; 

- моделювання навчальної діяльності студентів з метою реалізації 
іншомовного мовленнєвого компоненту, що міститься у самому предметі 
цієї діяльності (лінгвістичний матеріал);  

- єдність змістовної та діяльнісної складових навчального процесу, з метою 
цілеспрямованого вдосконалення навички правильного вживання 
безособових форм дієслова під час іншомовної мовленнєвої діяльності 
студентів-філологів. 
Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є 

важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом 
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іншомовної комунікації. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку 
інформацію, передається досвід людства, нагромаджений у різноманітних сферах 
трудової, творчої, соціально-культурної діяльності.  

Раціонально побудована система навчання читання іноземною мовою 
допомагає розв’язати практичні, загальноосвітні, розвиваючі та виховні 
завдання. Так, читання іншомовних текстів розвиває мислення, допомагає 
усвідомити особливості структури конкретної іноземної мови, а також глибше 
зрозуміти особливості рідної мови. Інформація, яку отримує студент у процесі 
читання, розвиває його світогляд, збагачує знання про історію, географію, 
політико-суспільний устрій, економіку, культуру, літературу країни, мову якої 
він вивчає. Велика розумова робота, що пов’язана з проникненням у зміст тексту, 
розвиває навички самостійної роботи, мовну здогадку, формує такі якості, як 
працелюбність, наполегливість, інтерес до вивчення іноземної мови тощо. На 
думку Н. Селіванової, читання іншомовних художніх творів майбутніми 
вчителями іноземної мови сприяє формуванню студента як культурного 
посередника в ситуаціях міжкультурного спілкування, як суб’єкта діалогу 
культур [4]. 

Отже, на заняттях з домашнього читання можна вирішувати низку 
конкретних завдань, серед яких і засвоєння граматичних конструкцій, 
характерних для носіїв англійської мови. 

Особливої уваги на заняттях з домашнього читання, на нашу думку, 
потребує формування граматичних навичок уживання безособових дієслівних 
форм, оскільки багато аспектів цієї теми не мають відповідників в українській 
мові, а тому потребують розробки особливої методичної роботи, спрямованої на 
засвоєння системи артиклів студентами вищих навчальних закладів України. 

Під час проведення дослідження про вживання безособових дієслівних 
форм на заняттях з домашнього читання студентів 5 курсу нами було 
проаналізовано наукову літературу щодо методичної проблеми: навчання 
читання як аспекту навчання іншомовного спілкування. У якості базового 
матеріалу для проведення експериментального дослідження було обрано романи 
Дж. К. Джерома “Троє в човні” та А. Кроніна «Цитадель», представлені 
неадаптованими текстами на мові оригіналу. 

Розглянувши класифікації безособових форм англійськіх дієслів, ми 
визначили найбільш важко засвоювані граматичні структури безособових 
дієслівних форм, та спробували врахувати це під час створення комплексу вправ 
та його практичного запровадження на заняттях з домашнього читання. 

Дослідно-експериментальна робота виконувалася на базі Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна, зі студентами 5 курсу 
факультету іноземних мов (30 студентів). 

Під час констатуючого експерименту після проведення тестової 
контрольної роботи в експериментальній та контрольній групах було виявлено, 
що навичка правильного вживання безособових дієслівних форм є недостатньо 
сформованою (середній бал експериментальної групи – 4,11, контрольної групи – 
4,2). 

Під час перебігу формуючого експерименту було розроблено оптимальний 
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комплекс вправ для удосконалення навички правильного вживання безособових 
дієслівних форм на заняттях з домашнього читання, що поділяється на 7 блоків 
відповідно до підтем теми “Безособові дієслівні форми” й направлений на 
тренування та удосконалення навички вживання зазначених граматичних 
структур, а саме: інфінітив, герундій, дієприкметник І, дієприкметник II. 
Завдання розроблені за принципом “від простого до складного”, на основі тексту, 
який опрацьовується на заняттях домашнього читання. Виконання кожного 
блоку займає близько 20 хвилин.  

Під час експериментального дослідження нами було обґрунтовано та 
експериментально перевірено ефективність впровадження оптимального 
комплексу вправ, за результатами контрольного зрізу № 2 – студенти 
експериментальної групи (середній бал – 4,62) виконали завдання значно краще, 
ніж студенти контрольної групи (середній бал – 3,98). Середні показники 
відрізняються майже на 1 бал. Обробка результатів на основі методу 
Р. Готтсданкера показала, що результат є позитивним (est w2 = 0,26). 

Таким чином, вважаємо, що застосування подібного комплексу вправ на 
заняттях домашнього читання є доцільним та бажаним, дає студентам 
можливість не тільки краще опрацювати текст певної книги, але й удосконалити 
навичку правильного вживання граматичних явищ. 

Перспективу дослідження вбачаємо у розробці комплексу вправ для 
відпрацювання інших граматичних явищ на основі різних автентичних текстів. 
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В цій статті висвітлюється теоретичний аналіз процесу формування фонетичних 
навичок й доцільність використання розробленого комплексу вправ для формування 
фонетичних навичок студентів в умовах обмеженого часу. 
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Ключові слова: інтонація, комплекс вправ, умови навчання, навички. 
В данной статье раскрывается теоретический анализ процесса формирования 

фонетических навыков и целесообразность использования разработанного комплекса 
упражнений для формирования фонетических навыков у студентов в условиях ограниченного 
времени. 

Ключевые слова: интонация, комплекс упражнений, условия учебы, навыки. 
This article deals with the theoretical analysis of the formation of phonetic skills and 

appropriateness of the developed set of exercises for the formation of phonetic skills of students in a 
limited time. 

Key words: intonation set of exercises, skills, studying conditions. 
Основою будь-якої мови є звук. Багато років мова існувала лише у 

звуковій формі. Звукові одиниці, які служать засобом передачі думки, досліджує 
спеціальна наука — фонетика. Фонетика (від гр. phonetikos — звуковий) — 
галузь мовознавства, в якій вивчається звукова система мови у зв'язку з її 
смисловою роллю та різноманітні звукові зміни, що виступають у мовленні при 
сполученні звукових елементів між собою [ 4, с. 5 ]. Навчання фонетичного 
матеріалу передбачає оволодіння студентами всіма звуками і звукосполученнями 
іноземної мови, наголосом та основними інтонаційними моделями (інтонемами) 
найбільш поширених типів простих і складних речень. При навчанні іншомовної 
вимови слід враховувати, що студенти вже володіють звуковими засобами рідної 
мови та, в багатьох випадках, і другої мови (в Україні — української і російської, 
української і польської, української та угорської тощо). З одного боку, це 
допомагає в оволодінні вимовою нової (іноземної) мови, з іншого — викликає 
певні труднощі, спричинені інтерференцією рідної мови. Так, типовою 
помилкою для україномовних та російськомовних студентів є недотримання 
довготи голосних у англійській мові, бо в рідній мові довгота не має 
смислорозрізняльного характеру. Джерелом помилок в інтонації є, наприклад, 
відсутність в українській і російській мовах високого початку та різкого падіння 
у спадному тоні, що характерно для англійського мовлення. Таким чином у цій 
статті ми хочемо показати як під час навчання вимови викладач коректує ті 
фонетичні навички, що вже є в студентів, у відповідності до фонетичної системи 
нової мови і доповнити її тими елементами вимови, які відсутні в рідній або 
другій мові студентів. 

Проблемою пошуку шляхів формування фонетичних навичок займалися 
О.И. Дикушина, Б.Я. Лебединська, В.Г. Шатух, А.Л. Трахтеров та інші. Але ця 
проблема недостатньо реалізована в існуючих посібниках, тому в нашому 
випадку існує потреба в розробці більш оптимального комплексу вправ. 

Актуальність дослідження, яке висвітлюється у цій статті, полягає в 
необхідності розробити систему вправ для формування фонетичних навичок в 
умовах часу, обмеженого існуючими робочими програмами. Існує велика 
кількість навчального матеріалу, який спрямований на постановку іншомовної 
вимови на початковому етапі навчання. Дидактичний матеріал такого типу 
розрахований на оволодіння фонетичними навичками, що забирає багато часу. 
Зважаючи на викладене вище, був розроблений комплекс вправ, який 
спрямований на формування сталих фонетичних навичок в умовах, 
регламентованих робочими програмами. 
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Об'єкт дослідження — англомовні фонетичні навички студентів. 
Предмет дослідження — формування фонетичних навичок у студентів 

першого курсу. 
Мета дослідження полягає в розробці навчальних матеріалів для 

формування фонетичних навичок студентів першого курсу. 
Для досягнення поставленої мети передбачається вирішити наступні 

завдання:  
1. провести теоретичний аналіз проблеми формування фонетичних 

навичок; 
2. розробити систему вправ для формування фонетичних навичок; 
3. експериментально перевірити розроблені навчальні матеріали. 
Навичку визначають як «психічне новоутворення, завдяки якому індивід 

спроможний виконувати певну дію раціонально, з належною точністю і 
швидкістю, без зайвих витрат фізичної та нервово-психологічної енергії» [3, с. 
50]. Термін «навичка» відбиває сам факт призвичаєності до певної дії, яка 
завдяки цьому виконується автоматизовано, без істотної участі свідомості в її 
регулюванні. У процесі навчання іноземної мови мовленнєві дії студентів мають 
бути доведені «до оптимального рівня досконалості», що забезпечує 
спрямованість уваги людини при здійсненні мовленнєвої діяльності лише на 
зміст свого висловлювання чи того повідомлення, яке вона сприймає на слух або 
читає. Щоб досягти «рівня навички», мовленнєва дія має набути таких якостей як 
автоматизованість, стійкість, гнучкість, відсутність спрямованості свідомості на 
форму виконання, відсутність напруження і швидкої втомлюваності [2, c. 61]. 

Метою навчання інтонації є формування: 1) рецептивних ритміко-
інтонаційних навичок, або "інтонаційного слуху" в аудіюванні та 

2) продуктивних ритміко-інтонаційних навичок (в говорінні та при читанні 
уголос). Важливо зазначити, що процес навчання інтонації повинен передбачати 
нероздільне формування обох груп навичок. Проведені експерименти свідчать 
також, що значного поліпшення продукції інтонаційних моделей можна досягти 
лише за умови цілеспрямованого тренування в їх рецепції. На відміну від слухо-
вимовних (артикуляційних) навичок, які є мовленнєвомоторними, інтонаційні 
навички — це мовленнєві навички: мовлення є ситуативним за своєю природою, 
тому й наша інтонація завжди залежить від мовленнєвої ситуації: з ким ми 
розмовляємо, де ми знаходимось, який комунікативний намір ми хочемо 
здійснити за допомогою інтонації. Насамперед це стосується таких компонентів 
інтонації, як логічний наголос і мелодія. Обидва компоненти можуть змінити 
зміст висловлювання [2, c. 112]. 

Однією з найголовніших якостей будь-якої навички є автоматизованість. 
Вона передбачає певну швидкість виконання операцій, що входять до дії, її 
цілісність та плавність, а також послаблення напруженості. Проте 
автоматизувати певну дію ще недостатньо. Її потрібно зробити сталою, стійкою 
до негативного впливу з боку інших автоматизованих дій. Іншими словами, крім 
автоматизованості необхідно виробити ще таку якість навички як стійкість, тобто 
підготувати окремо сформовані навички до взаємодії, об'єднати різні труднощі, 
які досі долалися окремо. Так, відпрацювавши зі студентами  окремо інтонаційну 
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модель, що виражає наказ, та модель, що виражає прохання, в нашому посібнику 
представлені такі вправи, де вживаються обидві моделі, для того, щоб відповідна 
навичка набула стійкості. 

Ще однією якістю, яка має бути сформована паралельно із створенням 
автоматизованості та стійкості, є гнучкість навички. Її розглядають у двох 
планах: 

1) як здатність включатися у новій ситуації;  
2) як здатність функціонувати на новому мовленнєвому матеріалі. 
Як правило, дидактичні матеріали з фонетики включають в себе вправи на 

рецепцію звуків, які націлені на розвиток фонематичного слуху. Мовленнєвий, 
або фонематичний слух — це здатність розрізняти звуковий склад мовлення і 
синтезувати значення при сприйманні мовлення. Вправи на розвиток 
фонематичного слуху — це некомунікативні вправи на впізнавання, 
диференціацію та ідентифікацію [1]. Застосування вправ на репродукцію звуків є 
ефективним. Перед репродукцією зразка, ті, хто навчається, мають змогу ще раз 
його почути, незалежно від того, чи вивчається новий матеріал, чи повторюється 
вже засвоєний. Матеріалом для репродуктивних фонетичних вправ служать 
окремі звуки, звукосполучення, слова, словосполучення, фрази. На противагу 
вже існуючим матеріалам, які вміщують в себе фонетичний зміст, ми розробили 
власний посібник. Він включає в себе рецептивно-репродуктивні типи вправ для 
того, щоб максимально швидко оволодіти навичками правильної вимови й 
мовлення в умовах обмеженого часу навчання фонетики. До того ж, викладач є 
невід’ємною частиною навчального процесу. Розроблений у межах роботи 
матеріал призначений для студентів, які вивчають англійську як другу іноземну 
мову. Таким чином, наш фонетичний матеріал розрахований конкретно на дану 
вікову групу, в якій теоретично передбачено рівень знань та вмінь. 

Джерела фонетичного матеріалу представляють, зазвичай, вправи, які 
використовуються на всіх ступенях навчання іноземної мови, в умовах тривалого 
періоду навчання й для людей із різним рівнем знань. На початковому ступені 
основна мета вправ — формування слухо-вимовних навичок. На середньому та 
старшому ступенях ці вправи націлені на підтримку та вдосконалення навичок 
вимови, а також на запобігання помилкам. Відповідно ці вправи рекомендується 
виконувати при засвоєнні нового матеріалу перед виконанням вправ в усному 
мовленні та читанні вголос. На початку пари необхідно проводити так звані 
"фонетичні зарядки", що включають новий навчальний матеріал [5, с. 22]. З 
огляду на це, ми чітко бачимо, що завдяки комплексу рецептивно-
репродуктивним (некомунікативним та умовно-комунікативним) вправам різного 
характеру формуються фонетичні навички студентів. Вони використовуються на 
всіх ступенях навчання іноземної мови. Важко не погодитися з тим фактом, що 
всі існуючі матеріали з фонетики, наприклад, ті, що містяться у підручнику за 
редакцією Бонк Н.А., чудово розроблені й сприяють формуванню, розвитку, 
автоматизації знань й вмінь навчаючих. Але, є й свої недоліки. Таким чином, в 
цій статті ми хочемо наголосити на тому, що не кожен дидактичний матеріал 
може використовуватися ефективно в процесі навчання. Проблема заключається 
в тому, що кожен навчальний матеріал має власну структуру, яка не передбачає 
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засвоєння матеріалу в умовах регламентованої робочої програми. А матеріал, 
розроблений нами призначений конкретно для певної вікової групи з певним 
рівнем знань в умовах обмеженого часу (п’ять занять по дві академічні години). 
В умовах регламентованого робочого матеріалу й з наростаючою складністю 
вправ, студенти з допомогою викладача інтенсивно й ефективно оволодівають й 
автоматизують навички правильного мовлення. 

Саме початковий етап навчання в оволодінні знаннями й навичками 
визначає ефективність його подальшого результату. Тому дуже важливо з самого 
початку подавати матеріал зрозуміло й з наростаючою складністю.  Такий метод 
викладання сприяє тому, щоб заохотити студентів першого курсу в подальшому 
вивченні мови. 

З метою перевірки доцільності використання розробленого комплексу 
вправ для формування фонетичних навичок була проведена його апробація зі 
студентами першого курсу, які вивчають англійську як другу іноземну мову, у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. 

Результати перевірки показали високий рівень засвоєння студентами 
матеріалу. Таким чином, структура розробленого нами матеріалу визначає 
можливість швидкого, ефективного оволодіння навичками вимови й мовлення в 
умовах обмеженого часу навчання. Спостереження за студентами під час 
експериментального навчання свідчить про їхній інтерес до виконання 
запропонованих вправ. 

Перспективою роботи є подальший пошук більш ефективних шляхів 
формування фонетичних навичок. 
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Данная статья посвящена обучению английским модальным глаголам. В связи с 
наличием в английском языке широкого диапазона значений и  средств их выражения 
студенты испытывают серьезные трудности в овладение этим материалом. Отсюда возникает 
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необходимость в использовании дополнительных приемов усовершенствования 
соответствующих навыков. В данной работе рассматривается домашнее чтение как один из 
таких приемов. 

Ключевые слова: модальные глаголы, многообразие, усовершенствование навыков. 
Тhe present article focuses on the issue of teaching English modal verbs. The wide range of 

modal meanings and means of their expression in English causes learning difficulties for students. 
This leads to the need for additional possibilities to improve the corresponding skills. The present 
work analysеs home reading as one of such possibilities. 

Key words: modal verbs, diversity, improvement of skills. 
Актуальность данной работы заключается в том, что по завершению 

практического курса английской грамматики навык употребления модальных 
глаголов у студентов остается не до конца сформированным. Это объясняется 
наличием в английском языке более широкого, по сравнению с русским или 
украинским языком, диапазона модальных значений и средств их выражения. 
Домашнее чтение может послужить дополнительным средством для 
совершенствования навыков употребление английских модальных глаголов. 

Целью исследования является формирование и усовершенствование 
навыков употребления английских модальных глаголов. 

Объектом исследования являются условия формирования навыков 
употребления английских модальных глаголов у студентов факультета 
иностранных языков. 

Предметом исследования являются методические рекомендации по 
усовершенствованию навыков употребления модальных глаголов в виде 
специального комплекса упражнений, которые базируются на тексте для 
домашнего чтения. 

Материалом исследования является научное наблюдение за  процессом 
усвоения материала, анализ научной литературы по проблеме исследования.  

Новизна исследования состоит в разработке комплекса упражнений для 
использования во время занятий по домашнему чтению со студентами языковых 
специальностей. 

Грамматические навыки следует рассматривать как один из наиболее 
важных и неотъемлемых компонентов содержания обучения иностранного 
языка.  

Для эффективного овладения английским языком студент-филолог должен 
хорошо  ориентироваться в таком сложном понятии как модальность и средства 
ее выражения [1]. Отмечено, что студенты часто испытывают трудности при 
употреблении модальных глаголов в связи с наличием многообразных значений 
и средств их выражения. Именно поэтому возникает необходимость в развитии и 
усовершенствовании навыков употребления модальных глаголов в устной и 
письменной речи студентов. 

Проблемам изучения модальных глаголов была посвящено значительное 
количество научных работ отечественных и зарубежных исследователей, а 
именно: В.В. Овсянников, В. Пальмер, Т.А. Андрющенко, Р.П. Мильруд и 
другие. Отдельным вопросам усовершенствования навыков употребления 
модальных глаголов на занятиях по домашнему чтению посвящена и выше 
упомянутая работа [1]. Однако испытываемые студентами трудности требуют 
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разработки дополнительных путей усовершенствования этих навыков. Это и 
стало главным фактором, который обусловил актуальность данного 
исследования. 

Модальные глаголы в английском языке обладают целым рядом 
особенностей, благодаря которым они отчетливо выделяются в особую группу в 
системе глаголов.  

Значения, передаваемые модальными глаголами, группируются в основном 
вокруг двух понятий – необходимости и возможности. Понятие возможности 
указывает на степень достоверности знания об окружающей действительности. 
Наше знание о предметах или явлениях действительности может быть не 
полным, а лишь приблизительным. В таких случаях мы говорим о том или ином 
лишь предположительно, как о возможном, предполагаемом [3, с. 5].Понятие 
необходимости означает необходимый, закономерный характер связи явлений. 
Понятия разрешения и долженствования, стоящие в известной связи с понятиями 
возможности и необходимости, относятся к области отношений между людьми в 
человеческом обществе, связанных с нормами поведения, морального долга и 
прочее. Модальные глаголы, в основе лексических значений которых лежат эти 
понятия, выражают оценку тех или иных связей так же, как и осознание 
характера связи явлений или событий. 

Лексические значения модальных глаголов выражают определенную 
степень достоверности связей между действием и его субъектом или же 
указывают на характер этой связи [2, с. 5 – 6]. 

Все модальные глаголы могут использоваться в целом ряде различных 
значений [4, с. 90]. 

Так, выделяют следующие группы значений модальных глаголов: 
-модальные глаголы, выражающие необходимость совершения действия; 
-модальные глаголы, выражающие возможность совершения действия; 
-модальные глаголы, выражающие предположение. 
В качестве примера, иллюстрирующего многогранность возможных 

значений, рассмотрим  модальный  глагол «must».В значении необходимости 
совершения действия  он имеет следующие оттенки значения: 

-неизбежность совершения действия, обусловленного объективными 
причинами; 

-вынужденность совершения действия, обусловленного объективными 
причинами – говорящий вынужден совершить действие в силу каких-то 
обстоятельств, которые могут быть указаны или не указаны в предложении. 

Глагол «must» часто используется в предложениях, содержащих 
инструкции и указания. В научной литературе «must» употребляется  в значении 
«нужно», «следует». 

Отметим, что «must», будучи наиболее нейтральным с точки зрения 
стилистической окраски,  употребляется во всех стилях речи, как в научной, так 
и в разговорной речи. 

Говоря о сравнение средств выражения модальных значений в русском и 
английском языках, мы наблюдаем существенные  различия. 
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Еще одним примером с точки зрения сложности усвоения может 
послужить модальный глагол «should». В значении необходимости совершения 
действия он имеет следующие оттенки значения. 

Необходимость совершения действия, вызванная субъективным мнением 
говорящего: «You should work so much.» – Тебе не следует работать так много. В 
русском языке глаголу «should» с инфинитивом соответствует сочетание 
глаголов «следует», «должен» «обязан» с инфинитивом. 

Глагол «should» с неперфектным инфинитивом служит для выражения 
действия, относящегося к настоящему или будущему времени. 

Использование утвердительной формы глагола «should» с перфектным 
инфинитивом показывает, что действие, которое по мнению говорящего, должно 
было совершиться, не свершилось: 

« If he doesn’t love you any more than that I should have thought you’d be well 
rid of him». Если он больше тебя не любит, тебе следовало подумать о том, чтобы 
избавиться от него, но ты этого не сделала. Отрицательная форма глагола 
«should» с перфектным инфинитивом указывает на то, что действие, которое, по 
мнению говорящего, не должно было совершиться, свершилось: «Do you mean to 
say I shouldn’t have noticed it?» Ты думаєш, мне не следовало этого замечать? 

Необходимость совершения действия, вызванная объективными 
причинами: действие еще не совершилось, но должно совершиться в силу каких-
то объективных, не зависящих от говорящего причин:«When using electric 
appliances one should always keep the instructions.» – При пользовании 
электрическими  приборами необходимо следовать инструкциям. 

Наиболее часто глагол «should» в таком значении употребляется в 
предложениях, содержащих инструкции и указания, особенно в научной и 
научно-технической литературе. 

Проанализировав указанные значения и сферы употребления модальных 
глаголов, следует присоединиться к точке зрения о том, что многообразие 
модальных глаголов и модальных значений, передаваемых с их помощью, 
представляет собой сложный для усвоения студентами-филологами раздел 
грамматики.  

При обучении иностранному языку методически целесообразным является 
объединении двух сторон речи – содержательной и грамматической. 

Качественное обучение грамматике, в частности теме модальных глаголов, 
невозможно без определения принципов отбора содержания обучения. 
Принципами отбора грамматического содержания обучения иностранным 
языкам являются: системность выбранного грамматического материала; 
необходимость и достаточность содержания; степень распространенности или 
частотности использования грамматической структуры в речи; доступность 
грамматической структуры; исключение «потенциального грамматического 
материала», который может быть самостоятельно понятым на основании 
речевого опыта. 

Домашнее чтение как самостоятельный аспект учебного предмета 
«иностранный язык» способно, с одной стороны, обеспечить более прочное 

238 
 



формирование всех видов коммуникативной компетенции, а с другой стороны, 
решить в процессе обучения иностранному языку задачи, которые требуют 
специального учебного и содержательного контекста.  

Как указывается в литературе, проблема модальности состоит в трудности 
применения соответствующего модального глагола в правильном значении. Это 
и есть основной проблемой модальных глаголов: каждый модальный глагол 
имеет много значений, что затрудняет их употребление. 

Для усовершенствования навыков употребления модальных глаголов в 
английском языке необходимы научно обоснованные пути оптимизации 
усвоения сложных грамматических явлений. 

Внимания заслуживает позиция о возможности применения 
неадаптированной художественной литературы – «домашнего чтения» – как 
дополнительного средства изучения сложных грамматических явлений, одним из 
которых является модальность. 

Так, домашнее чтение может выступать как основа для совершенствования 
навыков употребление английских модальных глаголов. Художественная 
литература, которая используется для домашнего чтения, содержит в себе 
разнообразные грамматические явления, которые употребляются на языке 
оригинала, что позволяет изучить особенности их употребления в контексте. В 
связи с этим возникает необходимость разработать специальный комплекс 
упражнений, который базируются на тексте романа для домашнего чтения.  

Учитывая имеющиеся данные, свидетельствующие о недостаточном 
уровне сформированности навыков владения модальными глаголами, мы 
составили комплекс упражнений, который, по нашему мнению, мог бы 
способствовать более эффективному усвоению грамматических навыков . 
Данный комплекс упражнений, разработанный на лексико-грамматическом и 
тематическом материале романа  «Театр» Уильяма Сомерсета Моэма,который 
входит в программу обучения. При создание упражнений использован 
неадаптированный текст оригинала, насыщенный большим количеством 
примеров употребления модальных глаголов.  

Для проверки гипотезы о возможном повышение уровня грамматического 
навыка студентов был проведен эксперимент. В эксперименте приняли участие 
20 студентов-слушателей курсов английского языка, которые составили 
контрольную и экспериментальную группы . 

Экспериментальный комплекс состоит из семи блоков упражнений, 
которые предлагаются  на занятиях по домашнему чтению. Данные упражнения 
должны выполняться наряду с иными учебными задачами, которые ставятся при 
проведении занятий по домашнему чтению. Для создания данного комплекса 
упражнений были рассмотрены традиционные типы упражнений: рецептивные, 
репродуктивные, рецептивно-репродуктивные, рецептивно-продуктивные и 
продуктивне[2].  

Последовательность упражнений построена на принципе «от простого к 
сложному». Упражнения первого блока должны способствовать активизации 
существующих у студентов знаний о модальных глаголах в целом. Упражнения 
второго и третьего блока направлены на распознание различных значений 
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модальных глаголов. Упражнения 4 и 5 блоков направлены на 
усовершенствование навыков выражении этих значений. Упражнения 6 и 7 
блоков являются комбинированными упражнениями разных видов, 
направленными на устранение основных трудностей употребления модальных 
глаголов в целом.  

Проведенный по завершению экспериментального обучения срез показал, 
что величина отклонения экспериментальной группы составила +0,4, что говорит 
о том, что предложенный комплекс упражнений является эффективным и может 
быть использован в учебном процессе как дополнительное средство 
усовершенствования навыка владения модальными глаголами у студентов-
филологов. 
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Стаття присвячена інтерактивному проекту як засобу стимулювання мовленнєвої 
діяльності студентів. На основі ретроспективного аналізу української та іноземної методичної 
й педагогічної літератури систематизований досвід використання інтерактивних проектів; 
розроблена й експериментально перевірена педагогічна система стимулювання мовленнєвої 
діяльності студентів за допомогою інтерактивного проекту. 

Ключові слова: засіб стимулювання, інтерактивний метод, інтерактивний проект, 
культура мови, мовленнєва діяльність, стимул, стимулювання мовленнєвої діяльності. 

Статья посвящена интерактивному проекту как средству стимулирования речевой 
деятельности студентов. На основе ретроспективного анализа украинской и иностранной 
методической и педагогической литературы систематизирован опыт использования 
интерактивных проектов; разработана и экспериментально проверена педагогическая система 
стимулирования речевой деятельности студентов посредством интерактивного проекта. 

Ключевые слова: интерактивный метод, интерактивный проект, культура речи, 
речевая деятельность, средство стимулирования, стимул, стимулирование речевой 
деятельности. 

The article is devoted to an interactive project as a means of stimulating students’ speech 
activity. On the basis of retrospective analysis of Ukrainian and foreign methodological and 
pedagogical literature the experience of interactive project usage is systematized; the pedagogical 
system of stimulation of students’ speech activity by means of an interactive project is developed and 
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tested experimentally. 
Key words: interactive method, interactive project, language culture, means of stimulation, 

speech activity, stimulation of speech activity, stimulus. 
Процеси європейської інтеграції в Україні охоплюють дедалі більше сфер 

життєдіяльності людини, зокрема й освіту. Чинні програми з іноземних мов для 
вищих навчальних закладів висувають високі вимоги до мовлення студентів. 
Висловлювання студентів мають бути правильно оформлені у мовному 
відношенні. А це означає, що мовна сторона спілкування є важливим показником 
нормативного володіння іноземною мовою як засобом комунікації. Щоб досягти 
цього необхідно правильно стимулювати мовленнєву діяльність студентів, що 
дозволило б вільно оперувати мовним матеріалом у процесі спілкування. 

Аналізуючи сучасну теорію і практику мовленнєвої підготовки студентів, 
можна стверджувати, що в них ще недостатньо вивчено і розроблено теоретичні 
та практичні засади стимулювання мовленнєвої діяльності студентів.  

Актуальність дослідження полягає у нагальній потребі опрацювання і 
поширення результатів відповідних досліджень та досвіду з цього напрямку в 
університетській освіті, об’єктивній оцінці інноваційних технологій навчання і 
вивчення можливих шляхів удосконалення якості мовленнєвої підготовки 
студентів. 

Об’єкт дослідження – іншомовна підготовка студентів у ВНЗ.  
Предмет дослідження – засоби стимулювання іншомовної мовленнєвої 

діяльності майбутніх фахівців.  
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності інтерактивного проекту як засобу 
стимулювання мовленнєвої діяльності студентів.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: виконано комплексне 
дослідження проблеми стимулювання мовленнєвої діяльності студентів у ВНЗ; 
на основі здійснення ретроспективного аналізу вітчизняної та зарубіжної 
методико-педагогічної літератури систематизовано досвід використання 
інтерактивних проектів; розроблено й експериментально перевірено педагогічну 
систему стимулювання мовленнєвої діяльності студентів засобом інтерактивного 
проекту. 

Мова володіє величезним запасом різноманітних засобів для формування 
думки, здійснення комунікативних актів, реалізації естетичних потреб та 
естетичних норм.  

Аналіз численних робіт з питань культури мови підтвердив, що під час 
обґрунтування теоретичних засад культури мови, дослідники виходять із поняття 
комунікативної доцільності, нормативності літературної мови, комунікативних 
якостей мовлення, комунікативної стратегії тощо [2, 3, 5].  

Визначено, що культура мови – частина більш широкого поняття – 
мовленнєвої культури, що, у свою чергу, входить у культуру мовленнєвої 
діяльності, спілкування, у загальну гуманітарну культуру. Було виявлено, що 
найголовнішими ознаками культури мовлення є змістовність, правильність, 
точність, послідовність, багатство, доцільність, виразність. 

На підставі порівняльного аналізу праць таких авторів, як І.К. Білодіда, 
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Р.С. Дружененко, В.М. Русанівського зроблено висновок, що мета навчання мові 
в сучасних вищих навчальних закладах полягає у формуванні мовної 
особистості, яка розвивається в етнічному середовищі, є носієм і транслятором 
культурних цінностей, активно наслідує традиції використання різномовних 
засобів у спілкуванні [1, 4, 7]. 

Виявлено, що шляхами вдосконалення ефективності мовлення студента є 
самоконтроль, розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння 
літературною мовою в різних ситуаціях спілкування; розвиток умінь виразного 
мовлення; розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних установок у 
спілкуванні; розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, 
які є передумовою оволодіння вміннями професійного мовлення [6, с. 82]. 

Навчально-пізнавальна діяльність студентів ВНЗ реалізується в процесі 
мовленнєвої діяльності, зокрема іншомовної. Як будь-яка інша навчально-
пізнавальна діяльність, вона може здійснюватися суб’єктами учіння на більш чи 
менш високому рівні їхньої активності та самостійності, що значною мірою 
визначає її ефективність.  

Активність і самостійність мовленнєвої діяльності можна підвищити 
завдяки її педагогічному стимулюванню, яке передбачає спеціальні зусилля 
педагога, спрямовані на сприймання, осмислення суб’єктом учіння об’єктивного 
значення зовнішніх факторів, набуття ними особистісних смислів. Під поняттям 
,,стимулювання мовленнєвої діяльності” розуміють застосування комплексу 
стимулів і стимуляторів самостійної мовленнєвої активності суб’єкта учіння для 
досягнення певної дидактичної мети або задоволення суб’єктивних пізнавальних 
чи соціальних потреб.  

У процесі дослідження встановлено, що мовленнєва діяльність студентів 
університету вимагає внутрішнього і зовнішнього стимулювання. До внутрішніх 
стимулів відносяться потреби, інтереси, переконання, ідеали, уявлення студента 
про себе, ціннісні орієнтації та ін., до зовнішніх стимулів – новизна навчального 
матеріалу, нетрадиційна форма навчання, комп’ютерна підтримка, застосування 
мультимедійних систем, використання інтерактивних методів тощо. 

Шляхом аналізу та порівняння різноманітних методів навчання було 
доведено, що задовольнити сучасні вимоги до підготовки студентів можливо за 
умови використання інтерактивних методів. Про це свідчить те, що з їх 
допомогою, шляхом залучення у навчальний процес почуттів та емоцій, 
активізації розумової діяльності студентів, їхньої взаємодії на заняттях, 
створюються сприятливі умови для розвитку студентів, студенти отримують 
можливість самовираження, навчання проходить більш жваво та цікаво.  

Аналіз практики інтерактивної взаємодії показав, що головними ознаками 
та інструментами інтерактивної взаємодії є полілог, діалог, розумова діяльність, 
смислотворчість, міжсуб’єктні відносини, свобода вибору, ситуація успіху, 
позитивність та оптимістичність оцінювання, рефлексія та ін.  

Перевагами використання інтерактивних методів вважається той факт, що 
вони сприяють розвиткові комунікативної компетенції студентів; створюють 
контекст для використання мови; підвищують навчальну мотивацію; зменшують 
тривожність під час навчання; об’єднують різні мовні навички; заохочують до 
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творчого та спонтанного використання мови; будують спільне навчальне 
середовище. 

Проектна методика в рамках ретроспективного аналізу ґрунтується на 
особистісно-діяльнісному підході, який означає переорієнтацію всього 
навчального процесу на постановку і вирішення самими студентами пізнавально-
комунікативних і дослідницьких задач.  

Важливе місце серед технологій навчання у вищій школі посідає такий 
інтерактивний проект – спосіб суб’єкт-суб’єктної, суб’єкт-об’єктної взаємодії, 
що передбачає формування і розвиток навичок міжособистісного спілкування на 
основі координації цілеспрямованих зусиль для створення спільного або 
індивідуального матеріалізованого продукту мовленнєвої діяльності. 

Встановлено, що інтерактивний проект поєднує в собі основні 
характеристики методу проектів як такого та інтерактивного навчання. 
Інтерактивний проект – це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію 
фактичних знань, а на їхнє використання і отримання нових шляхом 
самоорганізації і самоосвіти студентів. Використання інтерактивних проектів не 
тільки підвищує ефективність підготовки студентів, але й робить захоплюючим 
процес навчання. 

В ході роботи було розглянуто основні принципи роботи із стимулювання 
мовленнєвої діяльності студентів засобом інтерактивного проекту. Було визнано, 
що за допомогою створення атмосфери доброзичливості, уваги до потреб мовців, 
ефективного стимулювання мовленнєвої діяльності членів проектних груп 
можна досягти міцної і постійної мотивації студентів на виконання проекту.  

Ми дійшли висновку, що основними принципами використання 
інтерактивного проекту у ВНЗ є принцип комунікативності, принцип ситуативної 
обумовленості, принцип проблемності, принцип вивчення мови і культури, 
принцип автономності. 

Інтерактивне навчання відіграє велику роль у формуванні професійності 
майбутніх фахівців та сприяє кращому засвоєнню нової інформації, зокрема, 
нової лексики. Виходячи з цього, було запропоновано застосовувати інтерактивні 
проекти на заняттях з іноземної мови під час вивчення тем з усної практики. 

Для підтвердження цієї точку зору та доказу того, що інтерактивний 
проект відповідає цілям та завданням, які переслідує сучасне заняття з іноземної 
мови, та спираючись на досвід викладачів, практично розроблено інтерактивний 
проект за темою “Environmental Protection”, для застосування на заняттях з 
англійської мови із студентами IV курсу, які вивчають англійську як другу 
іноземну мову.  

Визначено послідовність етапів проведення інтерактивного проекту для 
стимулювання мовленнєваї діяльності студентів: 1) ознайомлення студентів з 
темою, метою проекту і його основними завданнями; організація проектних 
груп; 2) прогноз колективних та індивідуальних потреб для організації діяльності 
у проекті, формування колокаційних рамок тезаурусу іншомовного спілкування в 
межах обраної теми проекту; 3) формування банку інформації та ідей проекту; 4) 
система зустрічей студентів і обговорення в межах теми проекту “Environmental 
Protection”; 5) моделювання індивідуальних / групових проектів; 6) презентація-
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захист індивідуальних / групових досліджень. 
Під час проведення проекту було виявлено, що способи взаємодії 

учасників проектних груп за своєю локалізацією передбачають зовнішню і 
внутрішню спрямованість інтеракції. Стимулювання зовнішньої і внутрішньої 
інтеракції студентів у процесі проектної діяльності передбачає врахування і 
вміле використання різних прийомів співпраці: особливих завдань для окремих 
студентів у мікрогрупах, парах; організації діяльності малих груп для 
розв’язання завдань проекту; обміну ролями всередині груп; застосування 
різноманітних, зокрема електронних, засобів навчання тощо. 

Отже, перевірка результатів експерименту дозволила зробити 
обґрунтований висновок, що інтерактивний проект як засіб стимулювання 
мовленнєвої діяльності студентів має значні переваги в порівнянні з 
традиційною методикою. Результати експериментального дослідження 
підтвердили концептуальну значущість і функціональну придатність 
інтерактивного проекту як дієвого засобу стимулювання мовленнєвої діяльності 
студентів.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 
Перспективу дослідження вбачаємо в інтегруванні інтерактивного проекту в 
навчальний процес на різних рівнях освіти; принципах і способах оцінювання 
результатів інтерактивної проектної діяльності відповідно до вимог Болонського 
процесу; ефективному моніторингу стимулювання мовленнєвої діяльності 
студентів у інтерактивному проекті. 
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