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Ця стаття присвячена дослідженню специфіки використання комунікативної стратегії 

переконання жінками у комунікативних актах, вилучених із англомовного кінодискурсу. У 

даній статті наведені результати аналізу специфіки застосування комунікативних стратегій і 

тактик стратегії переконання, проведено кількісний аналіз та виявлено найбільш уживані 

локальні стратегії і тактики притаманні жінкам у комунікативних інтеракціях. 
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Artsabliuk M. Y. Specificity of application of communicative strategy of persuasion by 

women on the material of the English-speaking film discourse. This article is devoted to the 

study of the specifics of the use of the communicative strategy of persuasion by women in 

communicative acts extracted from the English-speaking film discourse. This article presents the 

results of the analysis of the specifics of the application of communicative strategies and tactics of 

the global strategy of persuasion, a quantitative analysis was carried out and the most used feminine 

local strategies and tactics are identified. 

Keywords: communication, communicative strategy, communicative tactic, persuasion, 

responsive move. 

 

Усі сфери людської діяльності так чи інакше пов’язані з 

комунікацією. Комунікація – це такий вид діяльності, що передбачає 
вираження певних ідей, почуттів або ж надання людям інформації [14]. 

У багатьох випадках комунікативна поведінка чоловіків та жінок 

відрізняється, тому наразі сучасні дослідники приділяють увагу саме 

вивченню гендерної мовленнєвої поведінки для того, щоб ідентифікувати 

ті чи інші розбіжності.  

У процесі комунікації співрозмовники можуть не дійти згоди щодо 

певного факту, думки, події чи комунікації в цілому та прагнути передати 

свої ідеї та переконання так, щоб адресат їх прийняв. У даному випадку 
представниками чоловічої та жіночої статі використовується 

комунікативна стратегія переконання, яка має гендерну специфіку 

втілення у процесі комунікативного обміну.  

Актуальність даного дослідження полягає у потребі вивчення 

специфіки застосування комунікативної стратегії переконання жінками в 

рамках комунікативної взаємодії, що відповідає сучасним тенденціям 

лінгвістичних досліджень у сфері мовознавства й гендерної психології 

спілкування. 



Об’єктом дослідження є комунікативні акти взаємодії, у яких 

реалізується комунікативна стратегія переконання. 

Предметом дослідження є специфіка застосування комунікативної 

стратегії переконання жінками в комунікативних актах англомовної 

комунікативної взаємодії.  
Мета дослідження передбачає аналіз специфіки втілення 

комунікативної стратегії переконання жінками у рамках комунікативної 

взаємодії на матеріалі англомовного кінодискурсу. Досягнення 

поставленої мети передбачало розв’язання наступних завдань: 

- визначити поняття «комунікативна стратегія»; 

- розглянути переконання як глобальну комунікативну стратегію, 

виділити характерні стратегії і тактики переконання; 

- проаналізувати специфіку вираження комунікативної стратегії 
переконання жінками, розглянути характерні гендерні особливості. 

Матеріалом дослідження є 58 комунікативних актів, у яких 

комунікативна стратегія переконання застосовувалася жінками, 

вилучених із 11 англомовних кінофільмів та телесеріалів. 

Методами дослідження, що застосовувалися для обробки матеріалу, 

були методи суцільної вибірки, класифікації та групування, кількісний 

метод. 
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в результаті отриманих 

даних проведеного аналізу, можна змоделювати картину специфіки 

мовної поведінки жінок під час застосування комунікативної стратегії 

переконання. 

Практична значущість обумовлюється подальшою можливістю 

посилання на результати даного дослідження у ході викладання курсів з 

психології спілкування, гендерної лінгвістики та сучасної англійської 

мови. 
Комунікація – невід’ємна складова нашого суспільства, яку 

визначають як комунікативні міжособистісні акти взаємодії індивідів один 

із одним. Поняття «комунікативний акт» визначають як «найзагальніше 

поняття комунікативної лінгвістики й теорії спілкування», як процес, який 

відбувається на перетині осей часу та простору, у тому чи іншому місці, 

результатом якого є дискурс [2, с. 103]. 

Розглядаючи спілкування як стратегічний процес, зазначаємо, що 

комунікативні стратегії являються його невід’ємною частиною. 
У рамках даного дослідження, комунікативну стратегію розглядаємо 

за Ф. С. Бацевичем, як «оптимальну реалізацію інтенцій мовця щодо 

досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих 

ходів спілкування і гнучкої їх видозміни в конкретній ситуації» [2, c. 118]. 

Дослідниця О. О. Селіванова зауважила, що типологія 

комунікативних стратегій є майже не розробленою в комунікативній 



лінгвістиці, тому багато науковців у своїх працях пропонують 

класифікувати комунікативні стратегії і тактики в залежності від 

матеріалів дослідження [9, с. 607]. Проте існує загальний принцип 

класифікації, який розділяє стратегії на кооперативні (стратегії взаємодії) 

і некооперативні (конфронтаційні) [2, с. 119].  
Важливою складовою комунікативних стратегій є комунікативні 

тактики. Комунікативна тактика – це більш дрібна одиниця порівняно з 

комунікативною стратегією. Комунікативні тактики пов’язані із реалізацією 

стратегії мовлення [8, с. 73]. Якщо під комунікативною стратегією 

розуміється генеральна інтенція, сукупність мовних дій, які спрямовані на 

вирішення комунікативного завдання, то тактика – одне з послідовно 

розв’язуваних завдань у межах певної стратегічної лінії, одна або кілька 

мовних дій.  
У свою чергу комунікативні ходи є складовими комунікативних 

тактик. Визначаємо комунікативні ходи як методи і прийоми, які окремо 

або в комплексі ведуть до вирішення надзавдання [3, с. 82]. 

У процесі комунікативної взаємодії мовці застосовують як 

комунікативні стратегії, так і тактики. Проте підбір стратегій і тактик 

залежить від конкретної ситуації та особистого задуму адресанта. Чим 

більше мовці компетентні в мові та мовленні, тим різноманітнішими 
будуть застосовані ними стратегії і тактики, що забезпечує ефективне 

досягнення поставлених комунікативних цілей [13, с. 29]. 

Багато вчених дотримуються думки, що наука про комунікацію 

ґрунтується на грецькому вивченні риторики. Наразі мистецтво 

переконання є надзвичайно актуальним, і воно лежить в основі того, що 

вивчається в науці про комунікацію. Журналістика, зв’язки з 

громадськістю, реклама, маркетинг та більшість інших форм суспільної 

комунікації включаються в себе переконання [16, c. 1]. 
Переконувати означає «доводити що-небудь комусь, змушувати 

кого-небудь повірити у щось, погодитися з ким-, чим-небудь» [10]. 

Переконання – це різновид впливу на свідомість адресата, який полягає у 

зверненні до його власного критичного мислення. Основами переконання 

є підбір та логічне впорядкування певних фактів та висновків відповідно 

до мети, логічний доказ, часто в сукупності з емоційним впливом, який 

спрямований на те, щоб викликати свідоме прийняття адресатом системи 

суджень/оцінок згідно іншої точки зору [11, с. 26]. Переконання  є 
необхідною складовою комунікативного процесу як наслідок того, що всі 

індивіди мають власні цілі та засоби, за допомогою яких ці комунікативні 

мотиви можуть бути досягнені. Неминучим результатом є те, що цілі 

однієї людини часто суперечать цілям інших. Коли досягнення мети 

неможливе через розбіжність інтересів переконання є одним із засобів 

досягнення кооперації (співпраці) у спілкуванні. Переконання, як і 



більшість інших видів діяльності, за своєю суттю не є хорошим чи 

поганим, його мета та результат можуть бути етичними чи ні [15, с. 1-2]. 

Реалізували ефективний влив на співрозмовника під час 

комунікативної взаємодії дозволяють стратегії і тактики переконання, 

очікуваним результатом від застосування яких є згода адресата з думкою 
того, хто говорить, або ж виконання його волі.  

Як зазначалось, комунікативні стратегії і тактики можуть різнитися 

в залежності від типу дискурсу. Наприклад, застосовуючи комунікативну 

стратегію переконання в політичному дискурсі, часто ораторський 

компонент є вирішальним [4, с. 21]. Розглядаючи щоденну комунікативну 

взаємодію між людьми, зазначаємо, що мовці не так часто вдаються до тих 

чи інших ораторських прийомів, адже вони здебільше направлені на 

аудиторію чи масового реципієнта.  
У рамках нашого дослідження розглядаємо комунікативну стратегію 

переконання як глобальну, яка передбачає використання низки наступних 

комунікативних стратегій і тактик із ціллю досягнення комунікативної 

інтенції: 

- Стратегія аргументації, яка передбачає вплив на поведінку чи дії 

адресата для того, щоб спонукати його до певних дій, використовуючи 

аргументи. Дана стратегія ґрунтується як на раціональних аргументах, так і 
емоційних [6, с. 178; 7, с. 32]. У межах стратегії аргументації виділяємо 

тактику об’єктивності та неупередженості (або ж доведення), тактику 

обґрунтованих оцінок (передбачає встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків), тактику контрастного аналізу (здійснюється шляхом 

протиставлення), тактику акцентування (передбачає виділення того чи 

іншого моменту промови/звернення), тактику вказівки на перспективу 

(залучає пропоноване рішення та передбачуваний результат), тактику 

ілюстрування (використання фактів та приладів). 
- Стратегія нападу, яка залучає активні мовленнєві дії, спрямовані 

проти реципієнта, причиною яких є нерідко ворожі наміри. Дана стратегія 

спрямована безпосередньо на емоційну сферу адресата [5, с. 86; 12, с. 39]. 

У межах даної стратегіє виділяємо тактики обвинувачення й образи. 

- Стратегія самозахисту, яка втілюється через тактики виправдання, 

заперечення або спростування негативних оцінок і висловлення своєї 

позиції, критики поглядів опонента, докору, тощо [6, с. 178]. 

- Стратегія самопрезентації, яка полягає у створенні певного враження 
про мовця і, здебільше, підтримці його позитивного іміджу [1, с. 9]. Стратегія 

самопрезентації може реалізуватися за допомогою тактик ототожнення, 

солідаризації з адресатом, створення «свого» кола, дистанціювання, 

самосхвалення і т. д.  

- Стратегія дискредитації, яка полягає в отриманні підтримки власної 

позиції шляхом дискредитації суперників. Дана стратегія може 



реалізуватися через тактики критики і компрометації, звинувачення, 

викриття, оприлюднення негативних фактів, згадування в негативному 

світлі тощо [6, с. 178]. 

- Агітаційна стратегія, яка передбачає вплив на поведінку/дії людини 

для того, що спонукати її до певних дій. Для даної стратегії можуть бути 
актуальними тактики, характерні для аргументації, а також тактики 

заклику та обіцянки [6, с. 178]. 

- Стратегія формування емоційного настрою може бути 

представлена наступним набором тактик: Тактика єднання, тактика 

звернення до емоцій, тактика врахування ціннісних орієнтирів адресата [6, 

с. 178]. 

У ході дослідження реалізації комунікативної стратегії переконання 

жінками було вилучено та проаналізовано 58 комунікативних актів. У 
результаті кількісного аналізу виявили відсоткове співвідношення 

найбільш уживаних локальний комунікативних стратегій переконання. 

Найбільш уживаною комунікативною стратегією виявилася 

аргументація (39,66%). Зокрема серед жінок досить яскраво проявляється 

тактика ілюстрування, яка передбачає наведення прикладу або ситуації із 

життя, а також створення власних аналогій та метафор, що вдало 

описують позицію мовця. Прикладом використання тактики ілюстрування 
стратегії аргументації є наступний комунікативний акт: 

- Rosie: We just keep missing each other. Maybe we're just not meant to be. 

- Ruby: Oh. Right. Let me just try and explain this in a language you might 

understand. Ship. Iceberg. Ship hits iceberg. Mayhem. Horror. Ocean of ice and 

then Alex on the last lifeboard. One space left. Is it Bethany? Or Rosie? Who's 

it going to be? (Love, Rosie, 2014) 

Темою даного комунікативного акту є те, що Розі більше не хоче 

робити ніяких дій, щоб налагодити стосунки з чоловіком, якого вона 
кохає. У респонсивному ході її подруга Рубі наводить власний аргумент 

шляхом ілюстрування та надання аргументу який має логічне підґрунтя, 

адже демонструє погляд зі сторони на ситуацію та пояснення шляхом 

аналогії того, що це останній шанс для Розі, а також характеризується 

досить сильною емоційністю за формою. Рубі використовує односкладні 

речення підсилюючи свої твердження інтонацією: «Корабель. Айсберг. 

Хаос», а також багато емоційно-підсилених риторичних питань: «Це 

Бетані? Чи Розі? Хто це буде?». 
Проаналізувавши комунікативні акти, у яких жінки застосовували 

аргументацію, можемо зазначити, що часто вони послуговувалися 

логічними доказами, фактами, проте форма висловлення таких 

тверджень могла бути досить емоційною. Незважаючи на це, 

аргументація мала чи не найбільшу переконливу силу, адже направлена 



до раціонального мислення та логічних фактів,що пояснює частоту 

використання даної стратегії у комунікативних інтеракціях. 

Агітаційна стратегія (13,8%) використовується жінками задля 

емоційного підбадьорення адресата або ж для того, щоб надихнути його до 

подальших дій. Дана стратегія також характеризується своєю емоційністю, 
у проаналізованих комунікативних актах жінки намагалися передати свій 

піднесений настрій, ентузіазм, їхні емоції яскраво проявлялися та були 

щирими. Прикладом тактики заклику агітаційної стратегії є наступний 

комунікативний акт: 

- Becky: Is Earnie in place? 

- John: Yes, he is. He'll be interviewing people as they come off the 

coaster. 

- Becky: No, he won't. Not anymore. He's not. We're gonna strap a 
handheld to the car in front of him and then go live. Boom! It's called "picking 

up" the game, people. Ok? So from now on, every single story that we do, it's 

gonna have to be sensational! We're gonna be more aggressive. We're gonna 

work harder. And we're gonna do it right now. (Morning Glory, 2010) 

Темою розмови є бажання жінки змінити підхід до роботи на 

телеканалі, де вона є креативним продюсером для того, щоб отримати 

вищі рейтинги. Тож у респонсивному ході Беккі використовує окличні 
речення, різноманітні вигуки: «Бум!... це буде вражаюче!». Адресант 

демонструє свій ентузіазм, який має надихнути реципієнта до дій: «Ми 

будемо більш агресивними. Ми будемо більше працювати. І ми це зробимо 

прямо зараз». Беккі намагається емоційно «зарядити» своїх колег, щоб 

налаштувати їх на роботу, таким чином, переконує їх, що на них чекає 

успіх при виконанні запропонованих дій. 

Стратегія нападу (13,8%) використовується порівняно часто, 

переважно у конфліктних ситуаціях. У проаналізованих комунікативних 
актах наявні прикладе, де жінки досить агресивно та емоційно ображають  

реципієнта, переходячи на особистість. Дана стратегія проявляється під 

час використання жінками тактики образи: 

Julie’smother: Well, thatissilly. This is just plain silly. Who's reading this 

blog? 

Julie: People. People are reading it. I'm sure. (Julie&Julia, 2009) 

У даному комунікативному акті матір головної героїні невдоволена 

тим, що її дочка почала вести свій блог, тому вона прагне, щоб Джулі 
більше не займалася такою діяльністю. Тож матір Джулі образливо 

називає те, що робить її дочка «дурним», підсилюючи свою думку 

повторюваним реченням: «Це просто безглуздо», далі слідує риторичне 

питання, яке натякає, що жінка притримується думки, що жодна людина 

не читає блог Джулі: «Хто читає цей блог?». Такі твердження не містять 



логічного підґрунтя, проте мають переконливу силу, яка реалізується 

шляхом емоційного впливу на реципієнта. 

Стратегія самозахисту (12,07%) застосовується жінками тоді, коли 

вони прагнуть переконати опонента в тому, що були правими у тій чи 

іншій ситуації, або ж, що їхні дії є виправданими та принесуть бажаний 
результат. Інколи дана стратегія є власне відповіддю на стратегію нападу.  

- Julia: I was hoping that… Well, for something a little more advanced, 

Madam Brassart. 

- Madam Brassart: But you are not an advanced cook. 

- Julia: But I do know how to boil an egg. (Julie&Julia, 2009) 

Темою даного комунікативного акту є те, що Джулія не хоче 

відвідувати курси з приготування їжі для початківців, вона прагне 

відвідувати саме курси для більш досвідчених кухарів. У респонсивному 

ході вона вдається до тактики спростування, пом’якшуючи твердження 

Мадам Брассарт з приводу того, що вона не являється просунутим 
кухарем: «Але я дійсно знаю як зварити яйце». Дане висловлення містить 

посилюючі інтонаційні характеристики, що підкреслює інтенцію Джулії у 

досягненні стратегічної цілі.  

Стратегія формування емоційного настрою (8,62%), стратегія 

дискредитації (6,9%) та стратегія самопрезентації (5,17%) застосовуються 

жінками досить рідко та в специфічних комунікативних ситуаціях. У ході 

дослідження було виявлено наступні закономірності використання даних 

стратегій жінками:  
- Стратегія формування емоційного настрою характеризується 

зверненням до моральних цінностей адресата, інколи для того, щоб він 

відчув провину та захотів виправити ситуацію, часом вона була 

направлена на те, щоб адресат довірився мовцю,відчув, що переконання – 

вірне. Дана стратегія передбачає створення підходящого емоційного фону 

для прийняття сприятливого рішення.  

-  Стратегія дискредитації застосовується жінками, щоб показати 

іншу людину зовсім в неприглядному світлі, часто послуговуючись 
власним суб’єктивним судженням та відчуттями, без безпосередньої 

присутності того, про кого говорять.  

- Стратегія самопрезентації застосовується переважно в ситуації 

співбесіди на нову роботу, щоб продемонструвати власне позитивне 

зображення, у даному випадку більш уживаною є тактика самосхвалення.  

Отже, можемо зробити висновки, що задля ефективного 

переконання реципієнта, мовці послуговуються комунікативною 
стратегією переконання, яка є глобальною та передбачає застосування 

локальних комунікативних стратегій і тактик, які допомагають 

реалізувати мету спілкування. Аналіз комунікативних актів, де жінки 



переконують адресата задля досягнення комунікативної цілі виявив, що 

аргументація є найбільш уживаною стратегією та передбачає найбільшу 

силу переконання.  Переконання жінок вирізняється своєю емоційністю, 

що співпадає з мовними стереотипами комунікативної поведінки жінок.  

Перспективами дослідження вважаємо аналіз комунікативної стратегії 

переконання чоловіків та зіставно-опозитивний аналіз щодо особливостей 

застосування комунікативної стратегії переконання жінок та чоловіків. 
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Дана стаття присвячена розробці предметно-семантичної класифікації англомовних 
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«медичний дискурс», «анекдот» та «парадигма». Дослідження доводить, що медичний 

анекдот знаходиться на перетині медичного та гумористичного дискурсів. В ході аналізу 

корпусу англомовних анекдотів про медицину було виділено шість семантичних гілок, які 

охоплюють основні семантичні поля медичного дискурсу, та показано, що основними 

засобами утворення комічного в цих жартах є фонетична гра, полісемія, поліморфізм, 

омонімія.  

Ключові слова: анекдот, гумористичний дискурс, медичний анекдот, медичний 

дискурс, парадигма. 
Bazilevych G. V. The subject and semantic classification of the English-speaking jokes 

in the medicine sphere. This article is devoted to development of the subject and semantic 

classification of the English-speaking medicine jokes. The article analyzed the terms “humorous 

discourse”, “medicine discourse”, “joke” and “paradigm”. The investigation proves a medicine joke 

to lie at the intersection of medicine and humorous discourses. The English-speaking medical jokes 

corpus being analyzed, there were distinguished six semantic branches covering the main semantic 

fields of the medical discourse. The research shows main means of the comic effect producing to be 

phonetic play, polysemy, polymorphism, homonymy. 

Keywords: joke, humorous discourse, medicine joke, medicine discourse, paradigm. 

Гумор є унікальним явищем, інтегральною частиною будь-якої 

культури, віддзеркалюючи національну особливість та виступаючи 

своєрідним засобом національної ідентифікації. В сім’ї гумористичних 

жанрів анекдот займає особливе місце як найпродуктивніший та 
найдинамічніший фольклорний жанр, що робить його предметом 

постійного інтересу та об’єктом сучасних досліджень в лінгвістиці [1]. 

Медицина є однією з найважливіших сфер англомовної людини, тому 

анекдот широко представлений в цій сфері і утворює великий пласт 

медичних жартів.  

Актуальність дослідження обумовлюється необхідністю дослідити 

медичний англомовний анекдот як динамічне лінгвістичне явище. Корпус 
медичних англомовних анекдотів ще не було детально досліджено, його 

класифікації, як такової немає. 

Об’єктом дослідження стали англійські та американські англомовні 

анекдоти, пов’язані із медичною сферою. 

Предметом дослідження є предметно-семантична класифікація 

англомовних анекдотів про медицину. 

Мета роботи полягає в дослідженні лінгвокультурологічних 

особливостей сучасних медичних англомовних анекдотів та розробка їх 
предметно-семантичної класифікації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються конкретні 

завдання: 

1) розглянути місце анекдоту в англомовному гумористичному 

дискурсі; 

2) визначити поняття анекдоту та дослідити його класифікацію; 

3) проаналізувати парадигму англомовних анекдотів про 

медицину; 



4) виявити предметно-семантичну класифікацію англомовних 

анекдотів у сфері медицини. 

Матеріалом дослідження стали англомовні анекдоти у сфері 

медицини, опубліковані у друкованих та Інтернет виданнях. Відповідно до 

поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися на суцільній вибірці, 
обробленої за допомогою описово-аналітичного аналізу. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що дослідження вносить 

вклад у вивчення сучасного англомовного гумористичного дискурсу та 

структурує корпус англомовного анекдоту у сфері медицини. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний 

мовний матеріал, що міститься в дослідженні, може бути використаний для 

вивчення лінгвокультурного феномену англійського гумору, створення 

збірників тематичних анекдотів, а також бути задіяний на практичних 
заняттях з англійської мови в школах та при написанні курсових чи 

магістерських робіт. 

Отже, гумористичний дискурс є текстом, зануреним у ситуацію 

сміхового спілкування, спрямовану, переважною мірою, на утворення 

комічного ефекту [2]. В англомовному гумористичному дискурсі одним з 

найпоширеніших різновидів жарту є анекдот, який в англомовній 

лінгвокультурі визначається як наративний жарт (narrative joke). 
Анекдот як жартівливе оповідання із кумедною кінцівкою налічує 

тисячорічну історію, а сам термін пройшов трансформацію від міської 

плітки до сучасного його тлумачення, де під анекдотом розуміємо коротку 

усну дотепну розповідь про видуману подію із несподіваною кінцівкою, у 

якому діють постійні персонажі, відомі усім носіям мови [2]. 

Анекдот є двоплановим гумористичним жанром з ознаками як 

фольклорного тексту, так і мовленнєвого жанру. Його характерними 

рисами є: стереотипність, відтворюваність, варіативність, анонімність, 
зображальність, інтертекстуальність, наративність, традиційність тощо 

[1; 2; 3]. Існує велика кількість класифікацій анекдотів за різними 

критеріями, серед яких предметно-семантична, синтактична, сигматична, 

за типом гумору і структурою, за наявністю фабули та інші. 

Медичний анекдот є різновидом анекдоту, який розглядаємо як 

проекцію медичного дискурсу на гумористичну площину, причому 

медичний дискурс поділяється на дискретний та недискретний [4]. Такий 

підхід дозволяє виділити парадигму англомовних анекдотів у сфері 
медицини, а саме: адресатів та адресантів дискретного та недискретного 

медичних дискурсів – медичного фахівця та клієнта; певні стратегії 

мовленнєвої поведінки; вживання спеціальної медичної термінології, де 

під парадигмою розуміємо показовий випадок концепції. 



Згідно розглянутої в дослідженні парадигми англомовного 

медичного анекдоту пропонуємо предметно-семантичну класифікацію, 

яка нараховує наступні шість гілок: 

1. Doctor and patient jokes (анекдоти про лікаря та пацієнта); 

1.1.  Doctor, doctor jokes (анекдоти із зачином «Лікарю, 
лікарю…»); 

2. Specialty doctor jokes (анекдоти про лікарів вузького профілю); 

3. Doctor and nurse jokes (анекдоти про лікаря та медсестру); 

3.1. Nurse jokes (анекдоти про медсестру); 

4. Nurse and patient jokes (анекдоти про медсестру та пацієнта); 

5. Disease jokes (анекдоти про певні хвороби); 

6. Medicine jokes (анекдоти про ліки). 

Перша семантична гілка – це Doctor and patient jokes (анекдоти про 
лікаря та пацієнта), де «лікар» та «пацієнт» – збірні фігури, представники 

типової ситуації, коли людина потребує медичної допомоги, а саме: 

(1) Doctor: “I’m just waiting for your x-ray.”Woman: “But I’ve never 

dated anyone named Ray.”Doctor: “Aaaaand we might do a brain scan.” [7]. 

– Лікар: «Я чекаю на Ваш рентгенівський знімок (Я чекаю на Вашого 

колишнього Рея)». Жінка: «Але я ніколи не ходила на побачення ні з яким 

Реєм». Лікар: «Таааа ми, можливо, зробимо сканування мозку».  
Це приклад гри слів, де x-ray «рентгенівський знімок» є омофоном 

словосполучення ex-Ray «колишній Рей», а префікс ex- «минулий, екс-» 

має однакове звучання із літерою x. 

Окремо в цій семантичній гілці можна виділити підрозділ Doctor, 

doctor jokes (анекдоти із зачином «Лікарю, Лікарю…»), характерними 

рисами яких є клішований початок у формі звернення та діалог у формі 

прямої мови без слів автора, наприклад: 

(2) Doctor, doctor, I think I swallowed a pillow. How do you feel? A little 
down in the mouth [9]. – Лікарю, лікарю, здається, я проковтнув подушку. 

Як Ви себе почуваєте? Трішки пуху в роті (Трохи неприємно у роті).  

У цьому анекдоті комічне будується на полісемії та поліморфізмі 

слова down, а саме, виступає іменником  та прикметником, із 

відповідниками «пух» та «недобрий», де feel down – сталий вираз 

«почуватися недобре». 

Друга семантична гілка – це Specialty doctor jokes (анекдоти про 

лікарів вузького профілю), які можуть включати специфічну для певної 
хвороби лексику: 

 (3) What did the woman with dissociative identity disorder tell her 

psychologist? "Let me be Frank with you" [5]. – Знаєте, що жінка із 

діссоціативним розладом особистості/множинною особистістю сказала 

психологу? «Дозвольте мені бути Франком із Вами (Дозвольте мені бути 

відвертим із Вами)».  



Кумедний ефект тут досягається за рахунок гри слів, бо Frank може 

перекладатися як чоловічим ім'ям Франк, що є показником хвороби, так і 

прикметником «відвертий», де фраза «Дозвольте мені бути відвертим із 

Вами» є типовою фразою пацієнта на прийомі у психолога. 

Третя семантична гілка – це Doctor and nurse jokes (анекдоти про 
лікаря та медсестру), а саме: 

(4) Why did the doctor tell the nurse to walk quietly past the medicine 

cabinet? So they wouldn’t wake the sleeping pills [9]. – Знаєте, чому лікар 

наказав медсестрі пересуватися тихо повз медичного кабінету? Щоб не 

розбудити сплячі пігулки (Щоб не розбудити сплячих лікарів). 

В цьому прикладі смішне побудоване на можливості різних варіантів 

перекладу іменника pill. Він може бути перекладений формально як 

«пігулка» або неформальним чином – «лікар». 
Окремо в цій гілці можна виділити підрозділ Nurse jokes (анекдоти 

про медсестру), наприклад: 

(5) What did the new night nurse reply when the senior nurse asked her 

about nitrates? Are they cheaper in comparison to day rates [6]? – Ви знаєте, що 

новенька нічна сестра відповіла старшій медичній сестрі, коли та запитала її 

про нітрати (нічні робочі ставки)? Вона запитала, чи вони нижче ніж денні? 

Це приклад створення сміхового ефекту за рахунок гри звуків, де 
іменник nitrates з відповідником «нітрати» є співзвучним з фразою night 

rates, яку в даному контексті перекладаємо «нічні робочі ставки». 

Четверта семантична гілка – це Nurse and patient jokes (анекдоти про 

медсестру та пацієнта): 

(6) Why did the new nurse try to make eye contact with her patient? The 

senior nurse asked her to cauterize [6]. – Знаєте, чому медсестра намагалася 

утворити зоровий контакт із пацієнтом? Старша сестра попрохала її щось 

припекти. 
Дієслово cauterize «припекти» є омонімом фрази caught the eyes 

«зловити погляд». Така варіативність перекладу й обумовлює комічний 

ефект. 

П’ята семантична гілка це – Disease jokes (анекдоти про певні 

хвороби). Тут, щоб зрозуміти сіль анекдоту, реципієнт повинен мати якесь 

уявлення про хворобу,  яка осміюється, а саме: 

(7) Why hasn’t anyone in Antarctica contracted COVID-19? They’re so 

ice-o-lated [8]. – Знаєте, чому в Антарктиці ніхто не захворів на 
коронавірусну хворобу? Вони такі із-о-льодовані.  

В цьому анекдоті йдеться про коронавірусну хворобу, де ізоляція є 

одним із основних заходів, щоб не передавати хворобу або не захворіти. 

Для утворення комічного використовується часткова розбивка 

прикметника isolated «ізольований» на склади із додаванням однієї літери 



до першого складу, що перетворює його на самостійну частину мови, 

іменник ice «лід».  

Таким чином, маємо гру слів, де isolated «ізольований» та COVID-19 

належать до медичного семантичного поля, а Antarctica та ice до 

географічного. 
Шоста гілка – це Medicine jokes (анекдоти про ліки), наприклад: 

(8) Why did they take paracetamol to prison? It's a pain killer [6]. – 

Знаєте, чому парацетамол відправили до тюрми? Він – вбивця болю. (Це 

жарознижувальне). 

Комічне у цьому анекдоті базується на різних варіантах перекладу 

певного словосполучення. Фраза pain killer може бути перекладена 

дослівно як «вбивця болю», де «вбивця» одне з найуживаніших 

словосполучень із словом prison «тюрма».  
Інший варіант перекладу pain killer «жарознижувальне» – це стале 

словосполучення з медичного дискурсу, так саме як і paracetamol 

«парацетамол». 

Таким чином, розроблена предметно-семантична класифікація 

віддзеркалює медичний англомовний анекдот як різновид англомовного 

анекдоту; дозволяє у повному обсязі дослідити це лінгвістичне явище,  

його аспекти та напрямки розвитку; показує, що медичний англомовний 
анекдот є антропоцентричним.  

Основними засобами утворення комічного у розглянутому масиві 

анекдотів є фонетична гра слів, омонімія, полісемія, морфологічні зміни 

та зміни у структурі слова, обігравання прислів’їв та ідіоматичних виразів. 

Перспективу подальшого дослідження може скласти розробка 

класифікації медичного Інтернет-мему як сучасного різновиду анекдоту. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ 

НЕЗГОДИ В УСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 
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Ця стаття присвячена дослідженню ролі невербальних компонентів вираження 

незгоди в усній англомовній комунікації на прикладі продуктів масової культури. У статті 

надані результати аналізу прикладів використання невербальної незгоди, досліджені 

наслідки використання невербальних засобів вираження незгоди на подальший 

комунікативний акт та його результати. 

Ключові слова: комунікація, комунікативний акт, невербальне спілкування, незгода, 

опозиційна думка. 

Bykoder D. V. Display of nonverbal components of disagreement in English verbal 

communication. This article is devoted to the study of the role of non-verbal components of 

disagreement in oral English communication on the example of mass culture products. The article 

presents the results of the analysis of examples of the use of non-verbal disagreement, the 

consequences of the use of non-verbal means of expressing disagreement on the further 

communicative act and its results. 

Key words: communication, communicative act, disagreement, non-verbal communication, 

opposing opinion. 

 

Спілкування між людьми є основною формою взаємодії між людьми 

у суспільстві. Комунікація між людьми може відбуватися різними 

способами, проте найголовнішим є вербальний, або спілкування за 

допомогою слів. Проте, спілкування не обмежується лише словами і 

велику роль відіграють невербальні засоби комунікації, які можуть бути 
використані для досягнення різних комунікативних цілей. У рамках 

даного дослідження розглядаємо невербальні засоби комунікації, які 

використовуються для вираження незгоди.  

Актуальність дослідження обумовлена невеликою кількістю 

наукових робіт, які б наводили та аналізували приклади незгоди у 

англомовні масовій культурі, зокрема її вираження невербальними 

засобами, а також вплив цієї невербальної поведінки на подальшу розмову 

та її результати. 
Об’єктом дослідження є незгода в англомовній комунікації та 

способи її вираження. 

Предметом дослідження є невербальні засоби вираження незгоди в 

англомовній комунікації. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб дослідити існуючи 

невербальні методи вираження незгоди в англомовній комунікації, 

визначити їхній вплив на поточну розмову та прослідкувати ступінь 

їхнього впливу на розвиток інтеракції та її висновки. 



З метою досягнення поставленої були поставлені наступні завдання: 

– дати визначення поняттям «комунікація» та «незгода»; 

– вилучити та проаналізувати приклади незгоди, яка виражена 

невербальними засобами комунікації; 

– дослідити вплив невербальних засобів вираження незгоди на 
сприйняття опозиційної думки. 

У якості матеріалу дослідження були використані англомовні 

комунікативні акти, вилучені з кінофільмів, серіалів та телевізійних шоу,  

де наявне втілення незгоди.   

У роботі були використані наступні методи дослідження для підбору 

та обробки інформації: опис та аналіз наведених прикладів незгоди, 

пояснення та індукція. 

Наукова новизна дослідження зумовлена актуальністю наведених 
прикладів та їхнім впливом на суспільство. Наведені у цій роботі приклади 

та їхній аналіз є аналітичним поглядом на знайомі багатьом сцени з 

художніх стрічок, які можуть бути прикладом реальної поведінки людей 

під час незгоди, кожний аспект якої був зафіксований на камеру. 

Практичне значення дослідження обґрунтоване великим впливом 

індустрії розваг на поведінку людей у реальному житті. Невербальна 

поведінка може бути прикладом реальних дій, котрі люди здійснюють під 
час незгоди. Ці знання можуть дозволити вести розмову набагато краще, 

опрацьовувати та долати незгоду більш професійно та використовуючи 

набагато менше зусиль. 

Комунікація – це процес, за допомогою якого відбувається обмін 

інформацією шляхом простої системи символів, знаків чи поведінки [6]. 

Комунікативний акт – це висловлювання або набір висловлювань 

(набір комунікативних актів), які ми використовуємо для виконання 

певної мовленнєвої дії або функції спілкування [7]. 
Однією зі складовою комунікації є код – спосіб передачі 

повідомлення, який поділяється на вербальний на невербальний. 

Вербальна комунікація – це взаємодія між людьми за допомогою 

використання слів або повідомлень у лінгвістичній формі; неформальне 

використання терміну має на увазі мовлення (усну комунікацію), особливо 

віч-на-віч, проте академічне визначення терміну включає опосередковані 

форми, письмову комунікацію та, іноді, мову жестів [5]. 

Невербальна комунікація – це спілкування за допомогою жестів 
(мови жестів), міміки, рухів тіла й деяких інших засобів, за виключенням 

мовленнєвих [2]. 

Засоби невербальної комунікації поділяються на 5 груп: 

– кінесичні – поза, жестів та рухи; 

– такесичні – дотики між людьми; 



– акустичні – поділяються на екстралінгвістичні (паузи у мовленні та 

психофізіологічні стани людини: плач, кашель, сміх, подихи тощо) та 

просодичні (особливості вимови: темп мовлення, тон, тембр, висоту та 

гучність, а також манери мовлення); 

– проксемічні – пов’язані з використанням простору навколо людей; 
– хронемічні – пов’язані з впливом часу на комунікацію; 

Поняття «незгода» визначається як 1) відсутність взаєморозуміння, 

мирних стосунків, злагоди між ким-небудь; 2) розбіжність у поглядах, 

думках, світогляді тощо; 3) негативна відповідь на що-небудь, 

заперечення чого-небудь, непогодженість з чимсь; відмова [1]. 

Визначається 3 категорії вираження незгоди: 

– непорозуміння – найменш серйозна категорія, виникає коли 

співрозмовники не до кінця зрозуміли думки один одного; 
– розбіжності, що підлягають обговоренню – незгода може бути 

залагоджена і рішення, що всіх влаштовує, досягнуте; 

– розбіжності, що не підлягають обговоренню – сторони приймають 

категоричні позиції та відмовляються від будь-яких альтернатив [3]. 

Проаналізувавши 100 комунікативних актів незгоди, які були 

вилучені з англомовних фільмів, серіалів та телевізійних шоу, ми 

отримали наступні дані: 
– кінесичні сигнали вираження незгоди комунікантами виявлені у 

переважній більшості комунікативних ситуацій – 97 комунікативних 

ситуацій; 

– такесичні сигнали зустрічаються у двох випадках: при незгоді двох 

близьких людей або при агресії в бік одного з учасників комунікативного 

процесу – 13 комунікативних ситуацій; 

– акустичні сигнали зустрічалися здебільше через їх проявлення у зміні 

голосових інтонацій (темпу чи гучності голосу) – 88 комунікативних 
ситуацій; 

– проксемічні сигнали становлять невелику частину усіх 

невербальних засобів, котрі були помічені нами під час дослідження – 26 

комунікативних ситуацій; 

– хронемічні сигнали є найменш вживаними – 3 комунікативні 

ситуації, що зумовлено важкістю їх виділення під час комунікативного 

акту у зв’язку з їхньою специфікою. 

Дані свідчать, що найбільш вживаними невербальними сигналами у 
ситуаціях вираження незгоди є кінесичні та акустичні, що обумовлено 

їхньою різноманітністю, легкістю у вираженні та емоційною залежністю. 

Обмін інформацією при комунікативній інтеракції передбачає 

наявність певної мети спілкування.  У рамках нашого дослідження – це 

висловлення власної думки чи погляду на ситуацію та, безпосередньо, 

вираження незгоди з певним висловленням. Зазначимо, що наряду з 



незгодою як реакцією на вислів адресанта, існує і реакція на отриману 

незгоду з власною точкою зору під час комунікативного процесу. 

Певна реакція може досягатися як вербальними, так і невербальними 

засобами, важливі є як невербальні висловлення так і їх декодування 

опонентом. У ході дослідження дані реакції поділяємо на 3 типи: 
позитивні, негативні та нейтральні.  

Під позитивними ми розуміємо реакції на незгоди, коли реципієнт 

незгоди приймає точку зору адресанта. Негативними ми вважаємо реакції, 

коли отримувач незгоди не погоджується з поглядами її автора та 

висловлює незгоду у відповідь. Нейтральними – називаємо реакції, коли 

незгода була проігнорована іншою людиною. 

Наведена вище класифікація може бути застосована при аналізі як 

вербального, так і невербального вираження незгоди. Проте, не завжди 
можливо визначити, за допомогою яких засобів була досягнута та чи 

інша реакція. 

Реакції на вербальну та невербальну незгоду можуть також бути 

вербальними чи невербальними. У випадку негативного розвитку 

комунікації, незгода може спровокувати нову незгоду у вигляді реакції на 

початкову незгоду і так далі. 

В результаті розгляду 100 комунікативних актів незгоди, ми 
отримали наступні дані: 

– у 39 випадках автор незгоди зміг переконати свого опонента та 

донести до нього свої думки та точку зору на проблему. Варто зауважити, 

що у цю категорію ми включаємо публічні приклади незгоди, коли її 

автору вдалося переманити публіку на свою сторону; 

– у 27 випадках перша незгода породжувала незгоду у відповідь, що 

загострювало конфлікт між співрозмовниками; 

– в інших 34 розглянутих прикладах реакція на незгоду була або 
відсутня, незначна або зафіксовано втручання іншої людини у перебіг 

розмови, що спричиняю переривання комунікативного акту та залишає його 

незавершеним.  

Вищенаведені показники свідчать про відносно рівну пропорцію 

різних видів сприйняття незгоди, що є наслідком як внутрішніх факторів, 

які залежать від самого вираження незгоди (впевненість її автора, 

налаштованість оточуючих до висловлених думок, прихильність власним 

поглядам), так і зовнішніх, які не мають відношення до акту незгоди 
(настрій, погода, місце подій) [4]. 

Доцільним буде розглянути приклад вираження незгоди шляхом 

вживання невербальних засобів комунікації та зробити аналіз їх 

відображення.    

Tony (puts his arm around Steve): Why shouldn’t the guy let off a little 

steam? 



Steve (pushes Tony off): You know damn well why! Back off! 

Tony (comes face-to-face with Cap): Oh, I'm starting to want you to make 

me. 

Steve: Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? 

Tony: Genius, billionaire, playboy, philanthropist. 
Steve: I know guys with none of that worth ten of you. Yeah, I've seen the 

footage. The only thing you really fight for is yourself. You're not the guy to 

make the sacrifice play, to lay down on a wire and let the other guy crawl over 

you. 

Tony: I think I would just cut the wire. (The Avengers, 2012) 

У наведеному прикладі у команди героїв виникли конфлікти через 

негаразди у їх спільній роботі. Тоні Старк намагається заспокоїти Стіва 

Роджерса вказуючи на нього рукою та після цього покладаючи руку йому 
на плече. Проте цей жест негативно сприймається останнім і він у доволі 

агресивній формі відштовхує його руку. Крім того, він підкреслює свою 

незгоду з опонентом підвищеною гучністю висловлення та поглядом 

прямо в очі. Після того, як Стів відштовхнув Тоні, він почав висловлювати 

йому своє невдоволення, він обійшов його з одного боку до іншого не 

відводячи погляду, а після цього наблизився на відстань 30 сантиметрів та 

задав питання «Знімеш його, і ким ти залишишся?». Зробив він це тихіше 
за гучність першої половини репліки, змушуючи усіх інших у кімнати 

уважно прислухатися до нього, що є доволі розповсюдженим акустичним 

невербальним засобом.  

Водночас Старк залишався в одному й тому ж положенні, не 

слідкуючи за Роджерсом. Після того, як до нього прозвучало питання, він 

одразу надав відповідь «Геній, мільярдер, плейбой, філантроп», проте 

зоровий контакт він налагодив значно пізніше, аніж почав говорити. Це 

свідчить про зневагу по відношенню до Стіва взагалі або, зокрема, до 
питання. 

Розгортання комунікативного акту свідчить про подальший тиск  

Роджерса на Старка та застосування типових невербальних засобів 

комунікації як сигналів заперечення  – горизонтальні рухи головою під час 

вербального заперечення «Ти не той, хто пожертвує собою…» з метою 

посилення його ефекту. 

Для вираження подальшої незгоди з боку Тоні (коли Стів наводить 

приклад недостатньої жертовності Тоні) використовується низка 
невербальних засобів, а саме він піднімає брови та робить вертикальні 

рухи головою, невербально підтверджуючи, що його методи вирішення 

проблем та погляди на ймовірну небезпеку є вірними: «Я гадаю, я 

просто переріжу провід». 

Відповіддю Стіва на даний вислів є погляд на інших людей у кімнаті 

в пошуку підтримки та з метою оцінки їхньої реакції. Це свідчити про його 



незгоду з наведеним варіантом дій Тоні у даній ситуації і він був у пошуку 

соціальної підтримки своєї точки зору. 

Дана сцена є прикладом застосування низки засобів невербальної 

комунікації у різному кількісному співвідношенні, що робить даний 

комунікативний акт добрим прикладом у рамках нашого дослідження. 
Цікавою для нашого дослідження є відстань, на якій комуніканти 

знаходяться один від одного. Подальша розмова включає навіть ще 

ближчий контакт, коли Тоні перейшов від захисту до нападу. Коли дві 

людини спілкуються один з одним на відстані менше півметра з 

агресивним підтекстом, є ризик закінчення вербальної дуелі фізичною. 

Подібні настрої спостерігаються і у цій ситуації, проте інші невербальні 

жести не вказують на можливий розвиток подій у цьому напрямку. 

Отже, ми можемо зробити висновки, що в основі терміну 
«комунікація» лежить обмін інформацією між людьми, каналами зв’язку 

виступають засоби вербальної та невербальної комунікації. Невербальна 

комунікація – це комунікативні засоби, що не відносяться до вербального 

спілкування: жести, міміка, рухи тіла чи спосіб мови. Невербальні засоби 

комунікації поділяються на кінесичні, такесичні або гаптичні, акустичні, 

проксемічні та хронемічні та можуть бути використані з метою 

висловлювання незгоди. Серед 100 досліджених прикладів, у яких 
присутня незгода, найрозповсюдженішою групою невербальних засобів є 

кінесична, а найменш вживаними невербальні засоби – це засоби 

хронемічної групи. Велика частота використання невербальних засобів з 

метою вираження незгоди свідчить про те, що вербальних засобів часто 

стає недостатньо для задоволення потреб автора незгоди задля досягнення 

власної кооперативної чи конфронтаційної комунікативної цілі. Роль 

невербальних засобів вираження незгоди при досягненні результату у 

комунікації є безперечною, проте ступінь цього впливу у різних ситуаціях 
може відрізнятися. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОНОМАТОПІВ У ТЕКСТІ  

АНГЛОМОВНОГО РОМАНУ ДЖ. К. РОУЛІНГ  

«ГАРРІ ПОТТЕР ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ» 
 

Бондаренко А. Ю. (Харків) 

Науковий керівник: ст. викл. Пруднікова А. О. 

Ця стаття присвячена аналізу використання ономатопеї в романі Джоан Роулінг 

«Гаррі Поттер та філософський камінь». У статті детально розглянуто поняття 

«звуконаслідування». Було проведено огляд видів онометопеї відповідно до класифікацій 

низки іноземних науковців. Також проаналізовано вплив використання ономатопеїчної 

лексики на емоційне забарвлення художнього тексту, опису способу мовлення персонажів та 

виконання фізичних дій. Матеріал дослідження містить звуконаслідувальні лексеми, 

відібрані з художнього роману «Гаррі Поттер та філософський камінь». Обсяг вибірки 

становить 138 одиниць. У результаті було з’ясовано, що вживання звуконаслідування у 

даному романі додає звукових ефектів фізичним діям, у певній мірі допомагає виразити 

характер героїв твору та сприяє кращому сприйняття тексту читачем. За допомогою 

проведеного аналізу було розглянуто та проаналізовано основні теоретичні положення щодо 

звуконаслідувальної лексики у художньому тексті. 

Ключові слова: звукосимволізм, іконічність, класифікація, ономатопея, стилістичні 

засоби. 

Bondarenko A. Y. The usage of onomatopes in the text of the English novel “Harry 

Potter and the philosopher’s stone” by J. K. Rowling. This article focuses on the analysis of 

onomatopoeia in the novel "Harry Potter and the Philosopher's Stone" by J.K. Rowling. The concept 

of “onomatopoeia” was examined in detail in this research. An overview of the onomatopoeia types 

was conducted according to the classifications of a number of foreign scientists. The influence of 

the use of onomatopoeic vocabulary on the emotional coloring of the fictional text and the 

description of the way characters speak and perform physical actions are also analyzed. The research 

material contains onomatopoeic lexemes selected from the fictional novel "Harry Potter and the 

Philosopher's Stone". The sample size is 138 units. As a result of the research, it was found that the 

use of onomatopoeia in the novel adds sound effects to physical actions, helps to express the 

characters’ personalities to a certain extent, and contributes to a better perception of the text by the 

reader. With the help of the conducted analysis, the main theoretical provisions regarding 

onomatopoeic vocabulary in the literary text were considered and analyzed. 

Keywords: classification, expressive means, iconicity, onomatopoeia, sound symbolism. 

Звуконаслідування є поширеним явищем у художніх текстах, адже 

сприяє створенню фонетичних ефектів, формування належного підгрунтя 

для кращого сприйняття сюжету читачем. Використання ономатопів є 

потужним інструментом художньої літератури у жанрі фентезі, що 

посилює занурення у події штучно створеного всесвіту у творі. «Гаррі 
Поттер та філософський камінь», всесвітньовідомий роман письменниці 

Джоан Роулінг, є одним із найвідоміших творів сучасної англомовної 

літератури, чий вплив на становлення сучасної молоді неможливо 

переоцінити. Популярність даного роману зумовлена не тільки його 

тематикою, але і стилістичними прийомами, які використовує авторка у 



тексті, левова частка яких включає у себе застосування численних 

ономатопів. 

Актуальність дослідження полягає у тому, що досліджуваний текст є 

прикладом сучасної літератури. Також вона зумовлена назрілою 

необхідністю здійснення аналізу звукозображального процесу в 
рецептивному аспекті.  

Об’єктом дослідження стало явище звуконаслідування. 

Предметом дослідження є використання ономатопів у художньому 

романі «Гаррі Поттер і філософський камінь». 

Мета дослідження полягає у вивченні впливу звуконаслідування на 

виразність художнього тексту.  

Для досягнення поставленої мети у досліжденні вирішувалися 

наступні завдання: 

 дати визначення поняттю «ономатопея»; 

 проаналізувати види звуконаслідування; 

 визначити вживані види ономатопеї згідно з обраною для 

дослідження класифікацією; 

 проаналізувати цілі використання ономатопеї авторкою у 

досліджуваному художньому творі. 

Дослідницькі завдання вирішуються шляхом комплексного 
використання низки взаємопов’язаних методів: інформаційного добору 

(для визначення ступеня актуальності об’єкта і предмета дослідження), а 

також текстового аналізу (для з’ясування основних принципів 

використання звуконаслідування у тексті). 

Матеріалом дослідження став англомовний художній роман «Гаррі 

Поттер та філософський камінь» («Harry Potter and the Philosopher's Stone»).  

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також тим, що полягає у розкритті ономатепеї як 
стилістичного засобу художнього твору. 

Практичне значення дослідження одержаних результатів полягає у 

можливості використання основних положень і результатів дослідження в 

курсах зі стилістики. Отримані результати мають практичне значення для 

спеціалістів у сфері вивчення дискурсу.  

Звуконаслідування є одним з основних понять фоносемантики – 

науки, яка досліджує звукозображувальну систему мови. 
Звуконаслідувальну підсистему формують звуконаслідувальні слова, в 

основі яких лежить закономірний, мимовільний фонетично мотивований 

зв’язок між фонемами слова та звуковою ознакою денотата. [1, c. 163] 

Однією зі складових фоносемантики також виступає звукосимволізм 

– закономірний, фонетично вмотивований зв'язок між фонемами слова та 

незвуковою ознакою денотата, що лежить в основі номінації [5]. 



Дослідження фоносемантики неможливе без освітлення питання 

знакових відносин між звуковою та змістовною стороною мови. Його можна 

розлядати з точки зору іконічності та довільності. Іконічність — 

ідентичність звуку і значення, подібність знака і поняття, до якого він 

належить. А довільність є відсутністю між позначувальним і позначуваним 
природнього зв'язку [2, с. 2]. 

Здавна дослідники звертали увагу на зв’язок мови з імітацією звуків 

навколишнього середовища. Спроби обгрунтувати цей зв'язок призвели до 

популярності звуконаслідувальної теорії походження мови. Деякі 

лінгвісти схилялися до думки, що перші слова були утворені саме 

внаслідок ономатопеї, так як пряме наслідування сприяє легкому 

розумінню значення слухачем. Примітивні звуки еволюціонували з часом, 

залишки прижилися у сучасних мовах, а деякі стали словами, які ми 
зазвичай не вважаємо ономатопами. 

Ця теорія фігурувала у наукових працях Ґотфрид Лейбніц, Шарль де 

Бросс, Жан-Жак Руссо, Йоган Гердер, Гейман Штейнталь, у яких 

різнилися думки щодо зв’язку між звучанням слова та його значенням. Цю 

ідею також схвалювали французькі дослідники Антуан Кур де Жебелен і 

Шарль Нодьє. 

Теорія була спростована її противниками, бо у такому випадку мова 
виникла за збігом обставин, а не за потреби, тому існування соціуму для її 

виникнення є не обов’язковим. Слів, утворених у результаті ономатопеї, 

дуже мало і звучать вони в різних мовах неоднаково. А вимова 

найосновніших слів зазвичай не керуєтся принципом звуконаслідування. 

У процесі дослідження явища ономатопеї, мовознавці прагнули 

упорядкувати та виділити групи звуконаслідувань. Наприклад, Анна Розмей 

і Кароліна Драбіковська [7] розподілили види звуконаслідування як ті, що 

утворені голосовим апаратом людини та ті, які не походять з жодного 

апарату.  

Х’ю Бредін [4] виокремив імітаційне звуконаслідування (звуки, які 

відтворюються голосовим апаратом людини), асоціативне 

звуконаслідування (звук слова нагадує звук, пов’язаний із тим, що це 

слово означає) та зразкове звуконаслідування (ґрунтується на кількості 

та характері зусиль, які виконує мовець). 
Оскар Ридблом [6] визначив, що значення ономатопейних слів 

можна відсортувати за значеннями, які уподібнюють звуки, і за тими, які 

не пов’язані з ним. А Кімі Акіта [3] класифікував ономатопею на дві групи: 

голоси та шуми. 

Згідно з класифікацією Хью Бредіна, було проведено кількісний 

аналіз використання ономатопеї у романі «Гаррі Поттер та філософський 

камінь». Серед прикладів прямого звуконаслідування можна навести 

наступні уривки: 



(1) “Harry pulled a wizard cracker with Fred and it didn’t just bang, it 

went off with a blast like a cannon and engulfed them all in a cloud of 

blue smoke, while from the inside exploded a rear-admiral’s hat and 

several live, white mice” [8, p. 103]. 

(2) “At last, a great crunching noise announced Hagrid’s return” [p. 128]. 
(3) “Hagrid swung himself on to the motorbike and kicked the engine into 

life; with a roar it rose into the air and off into the night” [8, p. 14]. 

Пряме звуконаслідування імітує звучання об’єкта. Вищезазначені 

прикладі (cracker, crunching, roar). Їх об’єднує те, що вони слугують 

додатковими звуковими ефектами оповідання. 

Другий тип — асоціативна ономатопея, пов’язана зі звуком, який 

асоціюється з предметом, на який вказує слово.  

(4) “Then – SMASH! The door was hit with such force that it swung clean 
off its hinges and with a deafening crash landed flat on the floor” [p. 29]. 

(5) “Is that where –?’ whispered Professor McGonagall” [8, p. 14]. 

(6) “Neville suddenly let out a frightened squeak and broke into a run – 

he tripped, grabbed Ron around the waist and the pair of them toppled 

right into a suit of armour” [8, p. 81]. 

Зразкова ономатопея імітує реальний звук на основі фізичних зусиль, 

які лексична одиниця виражає. 
(7) “‘Funny stuff on the news,’ Mr Dursley mumbled” [8, p. 10]. 

(8) “He pulled his broomstick up a little to take it even higher and heard 

screams and gasps of girls back on the ground and an admiring whoop 

from Ron” [8, p. 77]. 

(9) “‘Watching – spying – might be following us,’ muttered Uncle Vernon 

wildly” [8, p. 24]. 

Види ономатопеї вживані у романі Джоан Роулінг “Гаррі Поттер та 

філософський камінь” в кількісному виразі у таблиці 1: 

Таблиця 1. Аналіз кількості випадків використання ономатопів у 

романі «Гаррі Поттері та філософський камінь»  

Номер Вид ономатопеї Кількість випадків 

використання 

Відсоток 

1 Пряма 42 30,5% 

2 Асоціативна 65 47,1% 

3 Зразкова 31 22,4% 

 

Загалом було виявлено 138 лексичних одиниць, які є 

звуконаслідувальною лексикою. Отже, переважну більшість складає 

асоціативна ономатопея (47,1%), серед яких найпоширенішими є лексичні 
одиниці, які позначають фізичні дії.  



Вживання асоціативною ономатопеї у досліджуваному тексті 

переслідує кілька цілей: 

 Вираження характерів персонажів. Наприклад, репліки дядька 

Вернона у переважній більшості забарвлені лексемами, які несуть 

асоціацію з неприємним звуком: 

(10) “Get out, both of you,’ croaked Uncle Vernon, stuffing the letter 

back inside its envelope” [8, p. 24]. 

 Передача тону голосу у репліках героїв: 

(11) “‘Now, don’t forget that nice wrist movement we’ve been 

practising!’ squeaked Professor Flitwick, perched on top of his pile of 

books as usual” [8, p. 87]. 

 Позначення фізичних дій: 

(12) “Harry was speeding towards the ground when the crowd saw him 

clap his hand to his mouth as though he was about to be sick – he hit 

the pitch on all fours – coughed – and something gold fell into his 

hand” [8, p. 97]. 
Що стосується прямої ономатопеї, то вона посідає друге місце за 

частотою використання у романі (30,5%). Серед її основних кейсів 

вживання можна окреслити наступне: 

 Звуки, які видають предмети або неживі істоти: 

(13) “He flicked it open, held it up in the air and clicked it. The nearest 

street lamp went out with a little pop. He clicked it again – the next 

lamp flickered into darkness” [8, p. 11]. 

(14) “There were splashes on the roots of a tree, as though the poor 

creature had been thrashing around in pain close by” [8, p. 128]. 

 Дії персонажів, які супроводжувалися характерними звуками: 

(15) “Hagrid gulped, but no words came out” [8, p. 33]. 

У вищезазначених випадках, пряма ономатопея створює додатковий 

звуковий ефект, який допомагає читачеві зануритися в оповідання та 

відчути атмосферу описаної ситуації. 

Найменше у творі було використано зракову ономатопею (22,4%). 
Вона використовувалася у переважній більшості задля: 

 Вираження способу мовлення персонажа: 

(16) “‘Look –’ he murmured, holding out his arm to stop Malfoy” [8, p. 

14]. 
(17) “‘Make it move,’ he whined at his father” [8, p. 19]. 

У наведених прикладах, звуконаслідувальні слова також натякають 

на риси характерів героїв. Наприклад, двоюрідний брат Гаррі нерідко 

постає у якості капризної та розбещеної дитини, а слово “whine” це 

підтверджує. 

 Звуки, які видаються неживими предметами: 



(18) “Hagrid seized his umbrella and whirled it over his head” [8, p. 35]. 

(19) “Something came whizzing down the kitchen chimney as he spoke 

and caught him sharply on the back of the head” [8, p. 25]. 

Проведене дослідження дає змогу зазначити, що ономатопея є 

поширеним стилістичним засобом у романі «Гаррі Поттер та 
філософський камінь». Усі види звуконаслідування, відповідно до 

класифікації Бредіна, фігурували у даному художньому тексті. 

Звуконаслідування використовується авторкою переважно у діалогах з 

метою опису способу мовлення персонажа, надання емоційного 

забарвлення художньому тексту, вираження характерів героїв та їх 

настроїв, опис звуків природних явищ та опис характеру фізичних дій. 

Перспективою подальшого дослідження убачаємо у подальшому 

дослідженні явища звуконаслідування та його видів у всій серії романів 
«Гаррі Поттера», а також у аналізі феномену частого використання 

ономатопів у матеріалах художніх романів і його впливу на сприйняття 

тексту читачами.  
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мовної картини студентства США. Детально проаналізовано поняття «мовної картини світу», 

її особливостей, формування сленгової мовної картини світу, особливостей сленгу 

студентства США. Дослідження показує що сленгова мовна картина світу є відображенням 

бачення світу, яка формується під впливом соціального та культурного середовища за 

допомогою засобів семантичної деривації. 

Ключові слова: концептосфери, метафора, метонімія, мовна картина світу, 

семантична деривація, сленг. 



Verzhbytska D. P. Slang language picture of the world of US students. This article is 

devoted to semantic derivation as a means of forming the slang language picture of US 

students. The concept of the "language picture of the world", its features, the formation of the slang 

language picture of the world, and the features of the slang of US students are analyzed in detail. 

The study shows that the slang language picture of the world is a reflection of the vision of the 

world, which is formed under the influence of the social and cultural environment with the help of 

means of semantic derivation. 

Key words: concept spheres, metaphor, metonymy, language picture of the world, semantic 

derivation, slang. 

 

В останні кілька десятилітть інтерес дослідників дослідників до 

проблеми вивчення картини світу, її формування та її особливостей зріс. 

Інтерес до дослідження мовної картини світу існує зобумовлений тим 

фактом, що мовна картина світу – один з основних понять когнітивної 

лінгвістики, вона виражає специфіку людини та її буття.  
Ступінь наукової розробки теми досить повна та осяжна, в 

переважній більшості тема досліджувалася іноземними науковцями. 

Дослідженням мовної картини світу в різні періоди займалися наступні 

вчені: В. фон Губмольдт [4], Жан-Поль Сартр [8], Г. Дойчер [3], Л. 

Вайсбербер [9], Е. Сапір [7], М. Копінська [5], Й. Макєвич [6], Є 

Бартміньський [2] та інші.  

Оскільки мовна картина світу відображає розуміння світу людиною, 
пов’язання з її свідомістю та процесом мислення, а мова дає основу для 

фіксації та відтворення дійсності – мовна картина світу студентства та 

сленг, як її частина є актуальною темою дослідження.  

Актуальність роботи полягає в необхідності аналізу сленга, як 

частини мовної картини світу, як аспекту соціокультурного простору, яка 

є досить маловивченою темою у вітчизняній науці.  

Студенти складають значну частину суспільства, дослідження 

концептосфер їх мовної картини дає змогу краще зрозуміти даний 
прошарок суспільства, виокремити особливості за якими формується їх 

мовна картина та розібрати основні правила формування сленгу 

студентської спільноти.  

Сленг є одним з найважливіших мовних утворень, що має великий 

вплив на розвиток мови. Сленгове мовлення характеризується різними 

мовними особливостями, що відображають спосіб життя і використання 

мови користувачів з підкресленням належності до певної групи 

користувачів мови. Студентський сленг займає унікальне місце серед тих 
груп, що характеризуються специфічними рисами, що виділяються в 

студентському середовищі. Студентське мовлення можна розглядати як 

реакцію на формалізм і соціальні умовності літературної мови. 

Об’єктом дослідження роботи є семантична деривація, як засіб 

формування мовної картини світу студентства США. 



Предметом наукового дослідження є засоби семантичної деривації, 

що використовуються під час формування студентського сленгу, як 

частини мовної картини спільноти.  

Матеріали і методи, що застосовувалися під час проведення 

дослідження: в ході написання роботи були використані теоретичні 
методи наукового дослідження, метод лінгвістичного аналізу, оскільки 

дані методи дають змогу найкраще розкрити особливості семантичної 

деривації сленгу.  

Матеріалом дослідження під час написання наукової роботи стали 

теоретична література, яка найбільш повно розкриває історію формування 

ідеї мовної картини світу її особливостей, дає змогу краще зрозуміти 

особливості студентського сленгу, методи його формування та їх 

практичне використання в студентському сленгу США. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що особливості сленгу 

студентської спільноти США простежуються у зв'язку з соціально-

культурними умовами, що зумовили виникнення, поширення та закріплення 

даного типу розмовного вокабуляра у студентській спільноті, досліджується 

специфіка цієї лексики, вивчаються характерні властивості сленгової 

метафори та метонімії як метод формування студентського сленгу.  

Теоретична значущість дослідження полягає у можливості 
поглибленого дослідження існуючих уявлень про сленгову мовну картину 

світу студентства США, її подальшому аналізі, що визначає статус сленгу в 

мовній картині, особливості його появи та семантичних методів його 

формування. Дослідження допомагає зрозуміти когнітивну сутність 

метафоричних процесів, що відбуваються в студентській  сленговій лексиці. 

Практична значення дослідження пояснюється можливістю 

використовувати одержані результати у подальшому дослідженні мовної 

картини загалом, та сленгової мовної картини студентства США в цілому 
у різних сферах пов’язаних з філологічним вивченням мови, аналізі мовної 

картини студентства США для покращення комунікації викладачів зі 

студентською спільнотою, дозволяє простежити семантичні особливості 

процесу формування сленгу. 

Теоретичну основу досліджуваного напрямку мовної картини світу 

заклав німецький філолог, філософ і лінгвіст Вільгельм Гумбольдт у праці 

«Про внутрішню форму мови»[4]. Інші дослідники спиралися на роботу 

вченого та модифікували її відповідно до власного бачення проблеми. 
Теорію мовної картини світу побудував німецький вчений Лео 

Вайсгербер [9] на основі вчення Гумбольдта. Він першим запровадив 

термін «мовний образ світу».  

У процесі дослідження було виявлено, що в процесі формування 

мовної картини світу беруть участь абсолютно всі можливі фактори 

психічної діяльності людини, культурне та соціальне середовище, отже не 



можна говорити про якийсь певний окремий процес формування мовної 

картини.  

Мовна картина світу, таким чином, є моделлю світу, що зберігається 

та структурується в мові і знаходить відображення в концептосферах 

певних частин мови – у нашому випадку – у студентському сленгу 
студентства США.  

Встановлено, що під сленговою мовною картиною світу можна 

розуміти суб’єктно-культурний фактор, що визначає спосіб розмови у 

контексті певної теми у тому числі категоризацію теми або предмета, 

розмови виділення ономасіологічної основи при створенні його назви, 

виділення ознак, які предикуються щодо предмету у конкретних 

висловлюваннях і закріплюються за значенням. Точка зору, прийнята 

суб'єктом мовлення, може вказувати на створення певного функціонального 
набору директив, що формують зміст і структуру значення слів і цілих 

висловлювань, створюючи також основу для ідентифікації мовних жанрів і 

різноманітних мовних стилів, в тому числі і сленгу. 

Виявлено, що сленгова лексика молоді та студентів найбільш 

яскраво відображає темп розвитку суспільства, її правильне використання 

та розуміння дозволяє не тільки більш точно та ємно висловлювати свої 

думки та почуття, а й розуміти особливості світогляду покоління, яке 
найбільш яскраво відображає соціокультурні зміни, що протікають у 

суспільстві. 

Сленг є одним з найважливіших мовних утворень, що має великий 

вплив на розвиток мови. Для сленгового мовлення характерні різноманітні 

мовні ознаки, що відображають спосіб життя і використання мови 

користувачів з підкресленням належності до певної групи користувачів 

мови. Студентський сленг займає унікальне місце серед тих груп, що 

характеризуються специфічними рисами, що виділяються в 
студентському середовищі. Студентське мовлення можна розглядати як 

реакцію на формалізм і соціальні умовності літературної мови. Тому він 

містить велику кількість сленгових виразів, обмежених конкретним часом, 

місцем чи навіть предметом. 

Розкрито, що особливостями мовної картини світу студентства є 

надмірна емоційність, експресивність, оціночність та образність мови, 

високий рівень вульгарності мовної картини світу. Проблемою для 

дослідників студентського сленгу, яка є одночасно і його основною 
особливістю є швидкий розвиток мовної картини світу, що обумовлене 

швидкоплинністю студентських років та великою кількість суб’єктів, 

антропологічний вплив яких створює та розвиває мовну картину світу. 

Концепти сленгу таким чином є розумовими картинками, які є 

когнітивними структурами, що регулюють зовнішні властивості 

предметів навколишнього світу [1]. Виявлення когнітивних особливостей 



з прикладу студентства показує важливість вивчення концептосфер. На 

основі досвіду та аналізу дійсності людина створює класифікаційні 

категорії, які потім відносить до реальності, що осмислюється. Ці 

класифікаційні категорії є елементами концептосфери, тобто концептами. 

Вони призводять до впорядкування і дійсність та мову. Вони називаються 
когнітивними класифікаторами, оскільки класифікують побут у його 

пізнання. Але при цьому вони залишаються узагальнюючими ознаками у 

концептосфері. Набір класифікаторів носить глибоко національний 

характер і залежить від способу життя людей та їх практичних потреб, 

культурного та соціального оточення. Концептосфери, значущі для 

студента, дозволяють судити про особливості його мовної картини світу. 

Формування концептосфер студентського сленгу відбувається, в 

першу чергу за допомогою семантичної деривації, створенням нового 
слова – або слова з іншим значенням, за допомогою семантичних засобів.  

З’ясовано, що активним джерелом словотворення студентського 

сленгу є семантичні процеси, результатом яких є поява нових семен 

(лексико-семантичних варіантів) у межах однієї лексеми. При вторинній 

номінації відбувається розвиток семантичної структури слова, 

здійснюється перенесення найменування на основі асоціативних зв’язків 

між тим предметом, який вже має найменування, і тим, що його отримує. 
Основними переносами значень є у формуванні студентського сленгу є :  

метафоричний та метонімічний переноси. 

У словотворі сленгу використовуються ті ж формальні методи, як у 

нормативної лексиці, відмінність полягає у семантичних особливостях 

похідних, їх прагматичних характеристиках; сленгові похідні 

відрізняються від нормативної лексики саме своїм специфічним 

характером, вони зазвичай виконують метафоричну роль. Сленг має схожі 

риси з іншими соціальними діалектами, але водночас має властиві лише 
йому характеристики. Формування сленгового лексикону має тісну 

залежність від соціально-історичних факторів, від життя суспільства, його 

культури, сленг відображає оцінку певних подій і явищ у житті 

суспільства. Усі аспекти культури є релевантними по відношенню до 

формування картини певної спільноти, проте найбільш значущими у 

дослідження мовного аспекту картини світу є соціальна структура 

мовного колективу, цінності та установки по відношенню до мови; зв'язок 

зі структурою суспільства, соціальні ролі учасників, знання культури 
країни, культурно-національних особливостей учасників комунікації, 

розуміння їх оцінки культурних подій та явищ у житті суспільства, до 

якого вони належать. Яскраве, мальовниче враження сленгізми нерідко 

справляють завдяки незвичайному використанню вже існуючого слова в 

несподіваному контексті, оригінальному поєднанню з іншими словами, 

створення ефектної образності, основним засобом якої є метафора. 



У більшості випадків зміна значення спричинена переносом 

найменування, а саме метафорою, оскільки метафорика – один з основних 

засобів сленгового словотвору. 

На відміну від метафори, що базується на концептуальній схожості, 

метонімія побудована на асоціації за суміжністю. Метонімія, поряд з 
метафорою, є одним з основних образних когнітивних механізмів.. Суть 

метонімії полягає в концептуалізації цілого як частини та, що буває рідше, 

частини як цілого якогось предмета чи поняття. 

Перспективу подальшого дослідження може скласти подальший 

аналіз семантичної деривації студентського сленгу США. 
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КОНЦЕПТ «ВРОДА» В АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ 

Гричина О. В. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А. С. 

Ця стаття присвячена концепту «врода» в англомовних прислів’ях. У статті докладно 

розглянуто терміни «дискурс» та «концепт». Проаналізовано концепт «врода» якій найбільш 

яскраво відображає сучасний англомовний дискурс. Дослідження показує, що концепт 

«врода» відображається в прислів’ях не тільки за допомогою слів із прямим значенням, таких 

як «beauty» або «handsome», але й за допомогою таких концептів як «gold», «good clothes», 

«fine feathers», «gentleman», і навіть цілим прислів’ям. Це свідчить про дуже багатогранне 

розуміння даного концепту англомовними народи. Зокрема, основною характерною рисою 

концепту «врода» є те, що неможливе існування краси в людині без гідних внутрішніх її 

якостей у різних проявах людської діяльності. 

Ключові слова: врода, зовнішність, концепт, краса, прислів’я, риса. 

Hrychyna O.V. The concept of «beauty» in the English-language proverbs. This article 

is devoted to the concept of «beauty» in the English-language proverbs. The article examined the 

terms «discourse» and «concept» in detail. The concept of «beauty» is analyzed, which most vividly 

reflects the modern English-language discourse. The study shows that the concept of «beauty» is 



represented in proverbs not only with the help of words with a direct meaning, such as «beauty» or 

«handsome», but also with the help of such concepts as «gold», «good clothes», «fine feathers», 

«gentleman», and even a whole proverb. This indicates a very multifaceted understanding of this 

concept by the English-speaking peoples. In particular, the main characteristic feature of the concept 

of «beauty» is that it is impossible for good looks to exist in a person without its worthy internal 

qualities in various manifestations of human activity. 

Keywords: beauty, appearance, concept, good looks, proverb, feature. 

Відомо, що прислів’я відображають саму сутність народу, його 
мудрість і багатовіковий історичний досвід. Вивчення й розуміння 

прислів’їв того чи іншого народу сприяє кращому вивченню та розумінню 

його мови та характеру. Прислів'я відносять до жанру усної народної 

творчості, вони відображають відношення людей до багатьох аспектів 

життя, зокрема до побуту, трудової діяльності, відпочинку, сімейних 

відносин, здоров’я та благополуччя тощо [2; 3]. Доречне використання 

прислів'їв неймовірно збагачує мовлення, надає йому неповторну 

своєрідність і художню виразність.  
Актуальність дослідження визначається тим, що дозволяє 

простежити відображення основного концепту буття людини, такого як 

«врода» в прислів’ях англомовних анекдотів.  

Об’єктом дослідження стали прислів’я англомовних народів – 

зокрема британського та американського.  

Предметом дослідження є визначення ролі прислів’їв в сучасному 

англомовному дискурсі.  
Мета роботи полягає у комплексному аналізі відображення 

актуального концепту в англомовних прислів’ях.  

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються конкретні 

завдання:  

1) дати визначення поняттю «дискурс»; 

2) дослідити визначення терміну «концепт»; 

3) проаналізувати роль прислів’я у сучасному англомовному 

дискурсі за категорією концепту, яку вони відображають, а саме: «врода».  
Матеріалом дослідження слугували англійські та американські 

прислів’я, опубліковані у друкованих та Інтернет виданнях.  

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися 

на суцільній вибірці, обробленої за допомогою описово-аналітичного 

аналізу.  

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також тим, що в даному дослідженні вперше 

проводиться детальний аналіз ролі прислів’їв в англомовному дискурсі 
за визначеною категорією.  

 Практичне значення дослідження полягає в тому, що конкретний 

мовний матеріал може застосовуватися в подальшому вивченні 



англійської мови здобувачами ЗВО, а саме її лінгвокраїнознавчих 

аспектів, а також допоможе більш глибоко зрозуміти сутність 

англомовних націй. 

Отже, дискурс – це термін, що широко використовується не тільки в 

лінгвістиці, а й в психології, соціології, культурології та інших суміжних 
науках і галузях людського знання, а отже, має багато варіантів 

трактування, в залежності від сфери знання, в якій він вживається [1; 4].  

Виділяється вісім основних значень даного поняття, і це стосовно 

тільки його вживання в лінгвістиці. В самому широкому сенсі дискурс – 

це сукупність процесів сприйняття, осмислення й передачі осмисленого з 

певною комунікативною метою; це також усі процеси комунікації в 

суспільстві реалізовані в даній конкретній ситуації відносно певної сфери 

людської діяльності.  
В свою чергу, концепт розуміємо як поняття що відображає знання 

про світ, узагальнює в собі набутий людиною досвід в процесі пізнання 

світу, містить різноманіття характеристик і ознак певних явищ, 

категорізує та класифікує явища за їх ознаками.  

Концепт є одиницею пізнавальної діяльності людини, одиницею 

осмислення інформації, що поступає з навколишнього середовища та, як 

наслідок, є одиницею концептуальних систем, що складаються в 
людському мозку в процесі пізнання й осмислення певної інформації. 

У досліджені виділяємо одну категорію концептів, яка найбільш 

яскраво відображає сучасний англомовний дискурс. До цієї категорії 

відноситься концепт «врода», який широко представлений в англомовних 

прислів’ях. Одні прислів’я представляють відношення людини до вроди, 

інші прислів’я визначають, що ж є гарним і красивим, а що ні, треті – 

якості вроди, що ми й проілюструємо в наведених нижче прикладах. 

1) Beauty dies and fades away, but ugly holds its own [7]. – Не вродою 
людина цінна, врода швидкоплинна. 

2) Beauty is only skin deep [7]. – Краса тільки на поверхні. Ззовні 

врода, а всередині потвора. 

3) A fair face may hide a foul heart [7]. – Гарне личко та зле серце.  

Дані приклади близькі за своїм значенням і говорять нам про те, що 

зовнішня врода швидкоплинна і з часом проходить, що насправді має 

значення внутрішня врода людини, її моральні якості, бо, якщо людина 

гарна зсередини, неважливо, коли сплине її краса, вона все одно 
залишиться гарною, і навпаки, якщо ж людина некрасива за своїми 

якостями, ніяка зовнішня краса їй не допоможе бути справді гарною.  

4) Beauty is in the eye of the beholder [7]. – Врода в очах того, хто 

дивиться.  

5) Beauty lies in lover's eyes [7]. – Не тому люблю, що красива, а тому 

красива, що люблю. 



Приклади 4 та 5 відображають думку про те, що кожний розуміє 

красу по своєму. Те, що одна людина вважає вродою, інша пройде повз і 

навіть не помітить. Ще тут можна зазначити те, що якщо ти когось кохаєш, 

ти не зважаєш на вади, які може мати людина, тобто ти бачиш тільки її 

красу.  
6) Appearances are deceptive [8]. – Зовнішність оманлива. 

7) All is not gold that glitters [6]. – Не все золото, що блищить. 

Ці приклади мають на меті застерегти і закликають не довіряти 

зовнішності. Як би не подобалася вам людини зовнішньо, не слід довіряти 

їй доки ви не дізнаєтесь її ближче, доки не побачите її моральні якості. 

8) Good clothes open all doors [9]. – Зустрічають за одягом. 

9) Fine feathers make fine birds [7]. – Гарне пір’я робить гарним птаха. 

10) It is not the gay coat that makes the gentleman [7]. – Не ошатний 
одяг робить чоловіка джентльменом. 

Наведені приклади мають синонімічні значення. Частково вони 

перетинаються за змістом з попередніми двома прислів’ями. Вони 

транслюють думку, що, якщо ми хочемо подобатися чи привернути до 

себе увагу, звісно важливо гарно виглядати, бо по одязі людину 

зустрічають, але це ще не все, бо одяг не зробить з вас гідної людини, чи 

розумної або доброї.  
11) Handsome is as handsome does [7]. – Гарний той, хто гарно вчиняє. 

Про людину судять за її вчинками:  

- гарні вчинки – вродлива людина; 

- погані вчинки – неприваблива людина.  

12) Beauty doesn’t make the pot boil [8]. – Вродою каструлю не 

закип’ятити. Красою ситий не будеш. 

13) Beauty will buy no beef [8]. – За вроду не купиш яловичини. 

Українським відповідником до поданих прислів’ї може слугувати 
прислів’я «з лиця води не пити» [5], що означає красою не прогодуєшся, 

на одній красі не проживеш. Вони традиційно вживаються, коли справа 

йде про відносини між чоловіком та жінкою, наприклад, коли дівчині 

сватають некрасивого чоловіка і мають на увазі, що він роботящий, 

розумний, здатний забезпечити родину. Коли ж навпаки – що дівчина 

розумна, хазяйнувата, пирогів напече, в домі лад наведе, а врода – це 

справа остання. 

14) Choose not a wife by the eye only [8]. – Обирай жінку не за красу. 
Не шукай вроди, шукай доброти.  

15) Don’t look upon the vessel but upon that which it contain [8]. – Не 

дивися на посудину, а дивись на те, що в ній міститься. 

Тут прислів’я дають пораду обирати людину за її моральні якості, за 

внутрішній світ, особливо при створенні сім’ї, бо ж поряд з людиною 

прожити усе життя це непроста справа, навіть мистецтво, а на одній красі 



довго шлюб не протримається. Прислів’я радять шукати в людині: доброту, 

порядність, відданість, турботливість, бажання шукати взаєморозуміння, 

тощо.  

Отже, концепт «врода» відображається в прислів’ях не тільки за 

допомогою слів із прямим значенням, таких як «beauty» або «handsome», 
але й за допомогою таких концептів як «gold», «good clothes», «fine 

feathers», «gentleman», і навіть цілим прислів’ям, як наприклад «choose not 

a wife by the eye only». Це свідчить про дуже багатогранне розуміння 

даного концепту англомовними народи.  

Зокрема, основною характерною рисою більшості наведених 

прикладів є протиставлення зовнішніх та внутрішніх якостей людини, і як 

висновок – думка про те, що неможливе існування краси в людині без 

гідних внутрішніх її якостей у різних проявах людської діяльності. 
Перспективу подальшого дослідження може скласти аналіз 

концептів «добро» та «зло» в англомовних прислів’ях.  
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ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ 

З ЕКОНОМІЧНОЮ АНГЛОМОВНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЮ 

ПІДСИСТЕМОЮ У СТУДЕНТІВ  

ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Касьянова А. О., канд. екон. наук (Київ) 

Науковий керівник: ст. викл. Рубцов І. В 

У статті описано особливості професійної лексики для оптимізації комунікації 

англійською мовою спеціальності. Об’єкт дослідження – професійна термінологічна 

англомовна підсистема економічних дисциплін, предмет – методи створення комунікативної 

діяльності для використання цієї підсистеми студентами на заняттях. Матеріал дослідження 

становлять балансові звіти, документація про прибутки фірми, презентації, контракти, 

податкові декларації та інші автентичні джерела сфери фінансів, аудиту, маркетингу, 

менеджменту, банківського діловодства. Проаналізовано тенденції запозичень в англійській 
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мові в термінологічну підсистему економічної сфери з інших професій з точки зору викладання 

мови для економістів. Запропоновано контрольно-навчальні комунікативні інтерактивні 

завдання на матеріалі балансових звітів, презентацій-звітів про свою роботу з графіками і 

калькуляціями, конференц-перекладів і т.п. Для такого викладання перспективами 

дослідження стане розробка методичних принципів підбору навчального матеріалу та методів 

контролю для навчання термінологічній підсистемі економічної сфери. 

Ключові слова: методи навчання, професійна англомовна діяльність, професійний 

дискурс, методичні засади, термінологічна підсистема. 

Kasianova A.O. Methods Of Creating Working Skills With The English Language 

Economic Terminological Subsystem For The Students Of Economic Specialties. In this article 

there are described peculiarities of professional vocabulary to optimize English language 

communication of a specialized field. The object of the research is professional terminological 

subsystem of economics, the subject  is methods of creating communicative activity in order to use these 

terms in speech. The researched sources are balance sheets, income statements, presentations, contracts, 

income tax returns and other authentic ones from the sphere of economics. There are analyzed the 

tendencies of borrowings in the English language into an economic terminological subsystem from other 

professions in view of teaching English for business and economics (EBE). For such a purpose the 

prospects of the research might be the development of methods of sorting out and presenting academic 

materials which are integrated into professional lexis and indirectly into its teaching methods and 

monitoring in order to build English Language professional skills in this area of responsibility. 
Key words: teaching methods, professional discourse, methodological grounds, а 

terminological subsystem. 

Підбір та побудова методів навчання спілкуванню англійською 

мовою студентів економічних спеціальностей дуже важливі, оскільки 

комунікативна іншомовна компетентність стає все більш актуальною в 

країні, яку треба захищати також методами переконання перед світовою 
економічною спільнотою. Навчаючи іноземної мови майбутнього 

професіонала-економіста, завжди прагнеш, щоб студент не замислювався 

про склад слів, словосполучень, речень, а використовував мову як засіб 

досягнення якоїсь іншої мети: вивчити професію. Іноземна мова може 

змінювати напрямок пізнання реальності, слугувати екстралінгвістичним 

додатковим фактором усвідомлення навколишньої реальності. Лінгвісти 

[1; 3; 6; 8] продовжують досліджувати професійний дискурс як двогранне 

соціальне явище, де на одній грані – професійна діяльність комунікантів, 
а на іншій – не просто особистість зі своїми психолінгвістичними 

здібностями, а з культурологічними, етнічними параметрами на всіх 

мовних рівнях, включаючи невербальні засоби спілкування.  

Метою цього дослідження є використання особливостей професійної 

лексики для оптимізації комунікації англійською мовою спеціальності. 

Отже, об’єкт дослідження – професійна термінологічна підсистема 

економічних дисциплін, предмет дослідження – методи створення 

комунікативної діяльності для використання цієї підсистеми студентами в 
мові. Матеріал дослідження становлять балансові звіти, документація про 

прибутки фірми, презентації, контракти, податкові декларації та інші 

автентичні джерела сфери фінансів, аудиту, маркетингу, менеджменту, 



банківського діловодства. Після висвітлення сутності особливостей сучасної 

економічної термінологічної підсистеми [2] описано методи створення 

керованої діяльності на заняттях з іноземної мови, які оптимізують процес 

комунікації з такою терміносистемою [3]. 

Професійний дискурс – це не просто стиль мови зі стійкими 
словосполученнями, термінами, обмеженнями. Це свобода творчої думки і 

пошук істини, що народжена в суперечці, тобто в діалозі або полілозі, де 

завжди є три рівня: професійний, культурологічний, побутовий. Етноси, як і 

професійні колективи, не живуть в повній ізоляції, тому кожне поняття має 

як загальнолюдський зміст, так і національні конотації, воно стає 

унікальним. Термінологічні підсистеми можна звести до єдиної 

універсальної моделі, а професійний дискурс не можна, оскільки він не 

замикається просто формальним вживанням спеціальних мовних одиниць і 
професійно орієнтованим змістом [2]. Професійна норма, з одного боку, 

більш консервативна, пов’язана з рівнем професійної компетенції мовця, з 

комунікативними вимогами професійного спілкування. З іншого боку, 

професіонал поступово динамічно вбирає в себе терміносистеми певних 

галузей знань протягом довгого професійного життя, до того ж в різних 

культурах з різним рівнем розвиненості тієї чи іншої професії. Економіка 

десятиліттями трансформується з промислового вектора в науково-
промисловий, один об’єкт перекладацького та методичного дослідження 

потрапляє у фокус декількох наук. В зв’язку з цим правильний вибір одиниці 

номінації дає можливість диференціювати як поняття, так і підходи, які є 

визначальними в тій чи іншій науковій галузі, в термінологічній підсистемі. 

Інформація в спеціальному тексті апріорі оцінюється як професійна, а О. 

Голубовська [7] стверджувала, що інтелект – всюди співрозмовник, а 

дискусія – гра позиціями між текстом і аудиторією. Перед викладачами 

англійської мови для спеціальних цілей студентам економістам і перед 
перекладачами інформації в економічній сфері стоїть питання класифікації 

лексики для створення українсько-англійських словників термінологічних 

підсистем макро і мікроекономіки, менеджменту, фінансів, аудиту, 

економічного права. Якщо в національній мові існує один інформаційний 

канал для письмової форми – текст, і два канали для усної форми – текст і 

невербальні засоби, то в професійній діяльності активно працюють два 

інформаційні канали для обох форм комунікації, що враховується при 

відборі завдань англійською мовою для економічних спеціальностей. 
Десятиліттями вченими обговорюється ідея універсальної мови, яка стала б 

інструментом професійної комунікації представників різних етносів. 

Професійна назва не може бути продуктом механічного з’єднання мовного 

знака і узагальнених в транснаціональній формі знань, оскільки в 

професійній сфері вербалізм як лінгвістично-логічне явище є недоцільним. 



У такій назві інтеграція учасників комунікації з їх професійною нормою 

визначає вибір лінгвістичної норми. 

В економічній сфері відбувається специфічна вербалізація відомих 

знаків з інших галузей знань: геометрії (побудова порівняльних діаграм), 

графічного мистецтва (реклама в мікроекономіці), алгебри (формули аудиту, 
формули перевірки ефективності реклам і т.п.). В умовах економічної 

професійної комунікації минулого століття в українській та англійській 

мовах дієслово як морфологічна категорія вважалася периферійною. А зараз 

воно виступає домінантою, що не завжди враховується в електронних 

словниках. Дієслово в професійному дискурсі схильне акумулювати кілька 

значень, які семантично розійшлися (proceed у військовій термінологічній 

підсистемі перекладається «продовжуйте виконувати свої обов’язки», в 

авіаційній – «дотримуйтесь свого курса», в обліковій – «здійснюйте 
(оплату)», в економічній і т.п. – «починайте», в юридичній – «порушити 

(процес)», «притягнути (до суду)»). Тому при розробці комунікативних 

завдань для командної роботи ми акцентуємо увагу на відборі  такого роду 

термінів. Кількість запозичень в 21 столітті з англійської економічної 

підсистеми в українську виросло, вчені, для яких англійська не є рідною 

мовою, вводять в свої статті все нові й нові кліше, які індуктивно кладуть 

початок словотворчим каркасам, наприклад, беруть номінаційні схеми з 
математики: слово з незмінним компонентом, активізують композити 

професійного спілкування різних мов як нормативні, так і оказіональні 

(skyline matrix – профільна матриця, block-to-blocktime – час в рейсі і т.п.). 

Якщо раніше існувала тенденція спеціалізації іменника як компонента 

професійної назви (наприклад, securities – цінні папери, permits – дозвільні 

документи, proceeds – виручка, duty – мито), то зараз існує тенденція 

спеціалізації прикметника як компонента професійної назви (наприклад, 

«operational activity» – «операційна діяльність» в медицині і «operative 
activity» – «операційна діяльність» в економіці, «operative» в економіці 

означає «діючий, що працює», в юриспруденції перекладається «то, що 

виражає суть юридичного акта»), а також тенденція функціональної 

диференціації дієприкметника, що розширює його інформаційну сферу 

(«operating activity» – операційна діяльність банку). 

Більшість способів номінації є стандартними, з елементами 

модифікації. У сформованих системах понять утворюються генетично схожі 

одиниці мови, які не випадають зі структурної та семантичної парадигм 
(decline – «спуск» у військових і геологів і «погіршення життєвого рівня» у 

економістів; declined – «під ухил» у перших і «відмова» у банкірів; sharp 

decline – «крутий спуск» у перших і «різкий спад» у економістів). Але все 

частіше відбувається відхилення від такого стандарту (draft – авіація: 

«повітряний потік», автомобілебудування: «тяговий опір», лісове 

господарство: «стандартна знижка з ваги», бізнес: «отримання грошей по 



чеку» або «комерційний вексель», бухгалтерія: «партія вантажу, зважувати 

одночасно»). Спеціалізація конотацій сленгових систем різних мов 

визначається ментальним показником. У бізнес-сленгу багато національних 

евфемізмів до нормативної лексеми «гроші». Англійські сленгові лексеми з 

авіаційної, морської, військової сфери, що увійшли в економічну 
терміносистему, характеризують позитивні конотації широкого діапазону 

(briefing – короткий інструктаж льотчика перед польотом стало 

«нетривалими зборами» в бізнесі; deadline – «рубіж зони ураження» або «час 

постановки на ремонт»у військовій підсистемі або «термін подання плану на 

політ» в авіаційній, стало «кінцевим терміном» в бізнесі).  

Проблеми викладання, перекладу і освоєння спеціальних текстів 

студентами англійською мовою через інтерактивне спілкування з 

урахуванням теорії комунікації з її «багатомовним» невербальним 
компонентом стають все більш значущими. Доцільно посилювати такі 

внутрішньо властиві категорії спеціального тексту як оцінка і діалогічність 

зовнішніми формами побудови текстів для імітаційних ігор на заняттях, 

тобто побудови тексту у вигляді діалогів і полілогів. Невпевненість у собі 

студентів на посаді майбутнього менеджера, фінансового працівника, 

аудитора, маркетолога, логіста різних департаментів зарубіжних компаній 

через відсутність можливості для більшості українських студентів 
проходити практику у вузах та організаціях за кордоном зробила необхідним 

ввести спеціальні комунікативні завдання для роботи в команді: «teamwork». 

За словами самих студентів, у них виникає подвійний інтерес: 

вивчення конвергенції ділових культур на основі загальнолюдських 

нормативних принципів і вивчення себе в процесі такої конвергенції; адже 

більша частина інформації для запам’ятовування перевіряється нами в 

режимі імітаційних ігор: «конференц-переклад», «презентація-звіт», 

«перший робочий день», складання балансового звіту та ін. з нормами 
дрескоду, мімікі та жестів, під час якої самовизначення особистості в групі 

розкривається як феномен групової взаємодії. Дж. Келлі, А. Маслоу 

визначали самоактуалізацію як повне використання талантів, здібностей, 

можливостей. Для самоактуалізації студентів в рольових іграх важливо, щоб 

рольова гра, яка моделює професійні функції менеджера, аудитора, 

фінансиста повторювалася регулярно, і одну й ту ж функцію змогли 

виконати всі студенти групи по черзі. Ми розглядаємо тільки варіант 

“Presentation to the board”, що являє собою звіт про роботу за певний відрізок 
часу, який не є коректним без цифр, графіків та вузькопрофесійних термінів, 

презентацію як професійно спрямоване монологічне висловлювання з 

елементами інтерактивного релевантного уточнення, що базується на 

результатах аналітичного дослідження певної проблеми і має на меті 

ефективне інформування щодо прибутків та інших показників роботи. 

Удосконалювати логіку професійно-орієнтованого мовлення англійською 



мовою та формувати потребу у компетентному вираженні свого 

висловлювання допомагає знання вузькопрофесійних термінів, які студенти 

краще сприймають через “annual reports”: “balance sheet”, “income statement”, 

“income tax return” та інші фінансові звіти,  в них з’являється емоція 

цікавості, яка закладена в основу свідомого вибору, завдяки якому мозок 
людини реагує на різні стимули, студент розподіляє пріоритети у кожному 

акті сприйняття інформації. 

Міжособистісне спілкування, міжкультурна комунікація, особистий 

вплив на людей, дотримання норм етики менеджменту та бізнесу, вміння 

тестувати грамотно нові кадри, групова комунікація в культурній 

перспективі, види рішень та алгоритм їх прийняття – це ті напрямки, з якими 

знайомляться студенти на заняттях. Алгоритми прийняття рішень в різних 

ситуаціях діловодства англійською мовою пропонуються в трьох видах 
проблемних ситуацій: «crisis problem», «non-crisis problem», «opportunity 

problem». Більш детально студенти перекладають таблиці: «типи включення 

індивідума в організацію» і «типи конфліктних керівників різної ланки», 

запам’ятовуючи значну кількість рис характеру англійською мовою. 

Кожному студенту пропонується пройти самостійно чотири методики, що в 

майбутній роботі можуть застосовуватися для успішного підбору кадрів: 

методику діагностики мнемічної діяльності, методику «смислова пам’ять», 
методику «виявлення загальних понять», методику «виключення понять». 

Студенти працюють з такими видами завдань в рамках підручників для 

вивчення англійської мови, але виконують їх під кутом застосування в роботі 

своєї майбутньої організації, при цьому всі завдання мають лімітований час 

для виконання. Наприклад, для перевірки короткочасної пам’яті надаються 

завдання на запам’ятовування і відтворення слів та чисел. Студентам двічі 

пропонується по 10 слів і двічі по 10 чисел англійською мовою. 10 слів або 

чисел звучать протягом 20 секунд, потім 40 секунд надається для запису 
(в будь-якому порядку). Перед другим десятком слів (та чисел) 

проводиться емоціогенне інструктування. Слова бажано підбирати 

односкладові, мало пов’язані між собою, з 4-6 букв, числа – двозначні, не 

примітні (11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 виключаються). Напрікінці 

заняття слова і цифри перевіряються у вигляді диктанту-перекладу з 

української на англійську мову. Для перевірки смислової пам’яті 

зачитується розповідь з 12 смислових одиниць та 4 чисел на рідній мові. 

Розповідь зачитується двічі, вдруге – після емоціогенного інструктування: 
«Послухайте розповідь та протягом трьох хвилин (при включенному 

секундомірі) запишіть основний зміст того, що запам’ятали, речення 

можна скорочувати, не втрачаючи сенсу». Викладач сам перевіряє, а 

також пропонує студентам оцінити один одного, попередньо 

інструктуючи про параметри оцінювання, а потім просить студентів 

перекласти свої розповіді на англійську мову письмово або усно. 



Методика «виявлення загальних понять» спрямована на вивчення 

особливостей розумової діяльності, на визначення особистості зі стійким 

способом мислення. Її сенс полягає в підборі слів, що мають спільні родові 

ознаки, логічні зв’язки з певним узагальнюючим словом. Усього 

пропонується на англійській мові по черзі 20 узагальнюючих слів і кожному 
з них – набір з 5 слів, два з яких найбільше з ним пов’язані. Завдання для 

студента – знайти ці два слова, наприклад: grade (notes, pencil, pupils, 

knowledge, supervisor), group (small, communication, conflict, norms, thinking), 

job (distance, salary, perfection, position, satisfaction), psychology (teaching, soul, 

study, emotions, science), decision (impact, crisis, effectiveness, problem, non-

programmed), personality (type, traits, peoples, responsibility, critical), 

presentation (philosophy, software, language, visual, delivery), communication 

(group, process, interpersonal, goal, level) і т. п. Після зачитування викладачем 
кожного рядка студенти мають 10 секунд на записування стовпчиком номера 

кожної відповіді і по два відповідних слова. Інструкція студенту: «Зараз я 

буду зачитувати рядки з 6 слів, перше слово – ключове. Решта 5 мають до 

нього другорядне відношення. Вам потрібно вибрати з 5 слів 2 

найістотніших, що є невід’ємними ознаками або поєднаннями для 

ключового слова. Запишіть стовпчиком номер відповіді та по два 

відповідних слова». Для закріплення логічності та стійкості способу 
мислення і з метою підготовки перекладача до 40 фраз надаються у вигляді 

перекладного диктанту, наприклад: незапрограмовані рішення, кризова 

проблема, групове спілкування, міжкультурна комунікація і т. п. 

Методика «виключення понять» пропонує студентам 20 наборів по 5 

слів, 4 з яких об’єднуються загальним родовим поняттям, а п’яте не має 

ніякого відношення до цього поняття. Потрібно прослухати ці слова і 

протягом 10 секунд записати «зайве» слово. Наприклад, speaker, deliverer, 

presenter, successor, teller. Перевіряється здатність до узагальнення. Після 
цього тесту пропонується придумати і написати словосполучення з кожним 

«зайвим» словом англійською мовою. Важливо, щоб запам’ятовування 

інформації і переведення її на операційний рівень перевірялося викладачем 

такими ж методиками, які менеджери з персоналу використовують для 

проходження «case interview» та «assessment centre» з метою успішного 

знаходження робочих місць нашими студентами. Громадськість очікує від 

бізнесу не тільки досягнення високих економічних норм, а й норм соціальної 

відповідальності з точки зору цілей суспільства. А зростати вони зможуть 
поступово із знання та дотримання групових норм. Студенти вивчають 

схеми переходу взаємовідносин від діад до тріад, до груп з чотирьох осіб, до 

взаємин між двома, трьома, чотирма групами з 3, 4 і більше осіб. 

Психологічний фактор, закладений в переказі студентами спеціальних 

текстів у вигляді діалогівполілогів, є потужним важелем «здружити 

професіоналів», незважаючи на особисті, регіональні, етнокультурні 



розбіжності, що особливо актуально в черговий важливий період 

утвердження української ідентичності. 

Підсумовуючи викладене, слід підкреслити, що методи сприяння 

професійному інтересу та оптимізації процесу англомовної комунікації для 

наших студентів формуються безпосередньо мовним матеріалом 
терміносистеми, мотивацією інтегруватися в європейську спільноту та 

зоною майбутньої професійної відповідальності. Найбільш характерна 

особливість історичного розвитку професіонала – його послідовна 

етнокультурна психологізация. Це призвело до появи нового наукового 

напрямку – національні особливості менеджменту та бізнесу. В даний час 

пошук шляхів активізації людського потенціалу всередині організації та 

врахування психологічних особливостей персоналу є одним з вирішальних 

факторів підвищеної ефективності для будь-якої організації. Проблема 
професійного відбору та оцінки менеджерів є однією з ключових. Майже у 

всіх вже опублікованих за кордоном оціночних шкалах успішних керівників 

серед його першорядних за важливістю якостей не згадуються такі як знання 

технології, економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, статистики та ін., 

що складають основу управлінської підготовки у вищому навчальному 

закладі. Навіть відмінне володіння ними не є гарантією успішної діяльності 

менеджера. Як правило, у пріоритеті якості, які пов’язані з умінням 
спілкуватися, в тому числі англійською мовою, і управляти людьми. В 

англомовних текстах на переказ студенти мають знайомитися з тим, як 

міжособистісні відносини і конфлікти культурно-історичного аспекту 

переходять на рівень групи у випадках незнання норм для ефективної 

групової комунікації на міжкультурному діловому рівні. Для викладання 

англійської студентам економічних спеціальностей перспективами 

дослідження стане подальша розробка принципів підбору навчального 

матеріалу з урахуванням основних факторів працевлаштування. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ СТЕРЕОТИПНИХ УЯВЛЕНЬ В 

АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ЧОЛОВІКІВ  
 

Кейта С. М. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук Язловицька О. В. 

Ця стаття присвячена дослідженню специфіці діалогічного мовлення чоловіків у 

контексті ґендерних стереотипів. Дослідження здійснене на матеріалі англомовного 

кінодискурсу 21 століття.  У статті розглянуто теоретичне підґрунтя дослідження чоловічого 

діалогічного мовлення і надано результати аналізу гендерних особливостей чоловічого 

діалогічного мовлення, отримані результати співставленні з загальноприйнятими 

очікуваннями проявів гендерних відмінностей та стереотипів у мовленнєвій поведінці 

чоловіків.  

Ключові слова:  ґендер,  ґендерний стереотип, діалогічне мовлення чоловіків, 

мовленнєва поведінка. 

Keita S.M. Specificity of Stereotypical Ideas in the English Dialogical Male Speech. 

This article looks at the specifics of men’s dialogical speech in the context of gender stereotypes. 

The research is based on the material of English film-discourse of the 21st century. The article 

addressed the theoretical basis of the study of male dialogical speech and  presents the results of the 

analysis of male speech in dialogues, which are then compared to the expected manifestations of 

gender differences and stereotypes in speech behaviour.  

Key words: gender, gender stereotype, dialogical male speech, speech behaviour.  

 

Термін «ґендер» (gender) з'явився в англомовній філософській та 

соціологічній літературі наприкінці 60-х років XX століття. Сутність 
даного поняття полягає у статевому диморфізмі маскулінної та фемінінної 

ідентичностей у соціальному, економічному та побутовому житті [1, 

с. 253].  

Ґендерний стереотип – це система чітких, стабільних і репетитивних 

уявлень про ролі і місце представників чоловічої та жіночої статі у 

суспільстві та характерні особистості людей, що ідентифікують себе як 

представників того чи іншого гендера [2, с. 8].  

З лінгвістичної перспективи, феномен гендеру та гендерні 
стереотипи охоплюють такі проблеми: 1) аналіз мови в аспекті 



відображення в ній статі (номінативна система, синтаксис, лексикон, 

категорія роду тощо); 2) комунікативна поведінка чоловіків та жінок та 

мовленнєва поведінка у певних комунікативних ситуаціях.  

З урахуванням високої зацікавленості суспільства і наукової спільноти 

у дослідженні гендерної ідентичності та її проявів у різних сферах життя, у 
сучасній лінгвістиці активно продовжується пошук єдиної концепції 

дослідження ґендеру в комунікації та системи аналізу мовленнєвої 

поведінки представників чоловічої та жіночої статі. Варто відзначити, що 

з’ясування чітких відмінностей, що властиві усім аспектам комунікативної 

поведінки осіб різної статі, має вагоме теоретичне та практичне значення. 

Знання ґендерних особливостей комунікації забезпечує гарантію уникнення 

невдач у спілкуванні, сприяє досягненню взаєморозуміння представників 

різних статей, дає можливість виявити та проаналізувати ґендерні 
стереотипи. 

Актуальність цього дослідження полягає у необхідності вивчення 

специфіки стереотипних уявлень у англомовному діалогічному мовленні 

чоловіків, що відповідає сучасним тенденціям досліджень в області 

антропологічної лінгвістики та ґендерної лінгвістики.  

Об’єктом дослідження є діалогічне мовлення чоловіків у 

комунікативних актах вилучених з англомовного кінодискурсу. 
Предметом дослідження виступають стереотипні уявлення в 

англомовному діалогічному мовленні чоловіків. 

Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних засад вивчення 

ґендерних стереотипів в англомовній картині світу; визначенні специфіки 

гендерних мовних характеристик висловлювань чоловіків, що містять 

втілення стереотипних уявлень (на матеріалі англомовного 

кінодискурсу). 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких  завдань: 
– розглянути поняття «ґендерний стереотип» та дослідити 

особливості ґендерних стереотипних уявлень; 

– проаналізувати маскулінні стереотипні уявлення в англомовній 

картині світу; 

– вивчити відображення ґендерних стереотипних уявлень у 

кінофільмі «Щоденник Бріджит Джонс»; 

– дослідити лексичні та граматичні особливості діалогічного 

мовлення чоловіків у кінофільмі «Щоденник Бріджит Джонс»; 
– розглянути особливості висловлювань чоловічих персонажів у 

кінофільмі «Щоденник Бріджит Джонс», що містять стереотипні уявлення 

щодо представників протилежної гендерної ідентичності. 

Матеріалом дослідження є 100 комунікативних актів, вилучених з  

кінофільму за романом Гелен Філдінг «Щоденник Бріджит Джонс» 

(«Bridget Jones's Diary»). 



В якості методів дослідження використовуються аналіз 

лінгвістичної та навчально-методичної літератури, необхідний для 

розуміння понятійного апарату дослідження; метод аналізу словникових 

дефініцій; метод лінгвістичного спостереження та опису для виявлення 

закономірностей реалізації стереотипних уявлень в англомовному 
діалогічному мовленні чоловіків, контекстуальний аналіз.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що результати отриманих 

даних аналізу можуть бути використані задля моделювання сучасної 

картини специфіки відображення стереотипних уявлень в англомовному 

діалогічному мовленні чоловіків.  

Практична значущість обумовлена можливістю рекомендувати 

результати дослідження у якості матеріалу для лекційних курсів з 

ґендерної лінгвістики, лексикології. Результати дослідження можуть 
бути використані при вивченні сучасної англійської мови, при розробці 

спецкурсів з ґендерної семантики та стилістичної інтерпретації тексту. 

Діалогічне мовлення – це форма комунікативної взаємодії, при якій 

кожне висловлювання прямо адресується партнеру з комунікації і є 

обмеженим за змістом безпосередньою тематикою розмови. Висловлювання 

у діалозі характеризується відносною стислістю та простотою синтаксичної 

побудови.  
Як учасники діалогу, чоловіки і жінки, через свою приналежність до 

різних ґендерних груп, дотримуються дещо різних форм мовленнєво-

соціальної поведінки. Перевага чоловіків у громадській сфері життя, їх 

активна участь у житті суспільства розглядається як один із основних 

компонентів змісту маскулінного гендерного стереотипу. Чоловіче 

домінування в соціальних взаємовідносинах прийнято пов’язувати з 

підприємливістю, рішучістю, наполегливістю, потребою в досягненні мети, 

нонконформізмом, жагою пригод, відвагою, самоконтролем, впевненістю у 
своїх силах. Від жінок, навпаки, частіше очікують пасивність, нерішучість, 

турботу про дотримання норм, конформізм, що впливає на їх мовленнєву 

поведінку. Стилі ведення діалогу чоловіків і жінок відрізняються тим, якою 

мірою чоловіки та жінки враховують реакцію партнера на попередні 

висловлювання та їх подальшим вибором стратегій та тактик ведення 

комунікативної взаємодії [4, с. 146]. Чоловіки схильні спиратися на власне 

попереднє висловлювання, а жінки – на висловлювання комунікативного 

партнера [ 4, с. 146]. Тактику діалогічного мовлення жінок можна 
охарактеризувати як «комунікативне співробітництво», а чоловіків – як 

«комунікативне суперництво» [3, с. 56].  

Чоловік традиційно сприймається суспільством як той, що домінує, 

має право бути агресивним і прямим, що відображається у стереотипному 

переконанні, що чоловіча мова є менш ввічливою та вишуканою, ніж 

жіноча, що в мові чоловіків часто вживаними є інвективна лексика, 



вульгаризми, слова-табу. Вважається, що жінки частіше надають перевагу 

евфемізмам. 

У відповідності до очікувань і  маскулінних стереотипних уявлень, 

діалогічному мовленню чоловіків притаманні такі риси: 

1. Схильність дискутувати та заперечувати думку співрозмовника, 
ігнорувати його коментарі. 

2. Часте перебивання співрозмовника, особливо представників 

жіночої статі. 

3. Інтерпретація мовлення співрозмовника та інформації, яку він 

повідомляє. 

4. Спроби зайняти домінуючу позицію у комунікативному обміні. 

5. Схильність до отримання провідної ролі у виборі теми діалогу. 

6. Використання низки діалогічних реплік, які мають менш 
особистісний характер. 

7. Схильність до ініціювання бесіди, що має відображення у більшій 

кількості реплік представників чоловічої статі у комунікативних актах 

різного типу.  

8. Пряме висловлювання своїх намірів, без винятку та огляду на 

ввічливість. 

9. Більша схильність розглядати питання як джерело інформації, а не 
як засіб для продовження розмови. 

10. Намагання завжди вирішити проблеми у рамках комунікативної 

ситуації та надати поради із цього приводу згідно власного бачення щодо 

комунікативної теми [5, с. 120–126]. 

Матеріалом дослідження є комунікативні акти, вилучені з 

кінофільму  «Щоденник Бріджит Джонс», де наявна велика кількість 

прикладів побутової комунікативної взаємодії представників чоловічої та 

жіночої статей. Це дає змогу дослідити структурні, граматичні та лексичні 
особливості мовлення чоловічих персонажів у контексті, що активує 

уявлення про маскулінність і дозволяє порівняти їх із теоретичною 

частиною дослідження. 

У ході дослідження діалогів фільму «Щоденник Бріджит Джонс» із 

участю чоловіків було виявлено наведені нижче комунікативні патерни, 

які притаманні чоловікам та збігаються з загальноприйнятими 

стереотипними уявленнями щодо маскуліної комунікативної поведінки: 

1. Ігнорування повідомлення співрозмовника  або відповідь 
питанням на питання, що є характерним для представників жіночої статі. 

Вдалим прикладом є діалог між Бріджит Джонс і Марком Дарсі: 

- Bridget: What  are you doing here? 

- Mark:  I wanted to ask you the same question. 

- Bridget: I came with a colleague. 

- Mark:  So, how are you? … [6] 



У наведеному комунікативному акті чоловік не є ініціатором 

діалогу, однак він займає домінуючу позицію шляхом стверджувального 

речення «Хотів те ж саме спитати в тебе», що переключає фокус уваги 

на те, що цікавить саме його. У даному випадку проявляється стереотипно 

чоловіча манера ведення діалогу, а саме небажання підлаштовуватися під 
комунікативного партнера, будування власних реплік без урахування або 

лише з частковим урахуванням змісту реплік партнера задля змінення 

теми розмови та  ухилення від відповіді на питання. Комунікативна ціль, 

поставлена ініціатором розмови Бріджит, а саме дізнатись причину 

знаходження Марка у певному місті, не досягнута через те, що на 

поставлене Бріджит запитання Марк так і не відповів.  

2. Часте використання скорочених форм слів. Наприклад 

використання таких слів як poss = possibly, coz = because, а також asap = 
as soon as possible, etc = et cetera (and so forth) [6]. 

3. Ведення діалогу з використанням невербальних засобів 

комунікації, здебільше просодичних – розмова на підвищених тонах як у 

гомогенних, так і у гетерогенних діалогах. 

4. Використання сленгізмів, вульгарних слів, ведення діалогу із 

жінкою у зухвалій манері. Наприклад, у наведеному комунікативному акті 

начальник Бріджит, Ден, вирішує спробувати запросити її на побачення, 
він вигадує для неї прізвисько аби привернути її увагу і одночасно зробити 

їй зауваження щодо її зовнішнього вигляду.  

- Dan: Listen Brigitte. What are you doing tonight? 

- Bridget:To be honest, I'm busy. 

- Dan:OK. It's a pity. And then I was going to ... Well, I thought it would 

be nice to invite your cheeky little skirt to dinner and slightly increase its 

length. 

- Bridget:Hm. 
- Dan:Can you come with me? 

- Bridget:No. 

- Dan:Well, what about tomorrow night? [6] 

Звертаючись до дівчини як «cheeky little skirt» (нахабна коротка 

спідничка) чоловік проявляє завуальовану зневагу у грайливій манері, що 

сам він, ймовірно, оцінює як флірт, що має зацікавити жінку та викликати 

бажання скласти йому компанію за вечерею, але це не призводить до 

позитивного результату та досягненню комунікативної цілі. 
5. Вираження своїх почуттів і думок шляхом відвертих реплік без 

огляду на тактовність. Наприклад: «In my opinion, this is the most mediocre 

book we have ever published» (На мою думку, це найбільш бездарна книга, 

що ми будь-коли видавали) [6]. У цьому виразі, Деніел Клівер, 

поступаючись правилами етикету та доброзичливої поведінки, виражає 

ставлення до презентації над книги, над якою працює Бріджит.  



6. Надання переваги коротким, стислим реченням. 

7. Схильність до частого вживання імперативів. 

8. Використання вигуків для вираження емоцій. 

Отже, діалогічне мовлення – це форма мовленнєвої взаємодії 

комунікантів, що передбачає пряму адресацію комунікативних 
повідомлень співрозмовнику та обмежується обраною темою спілкування. 

Через різні суспільні очікування від чоловіків та жінок, зумовлених 

ґендерними стереотипами, їх мовленнєва поведінка у діалозі може значно 

відрізнятися. Результати нашого дослідження свідчать, що стереотипні 

маскулінні уявлення знаходять своє відображення в сучасному 

чоловічому діалогічному мовленні. Визначними лексичними рисами 

останнього є низька емоційність, вживання сленгових та нецензурних слів, 

тенденція до агресії. Синтаксичні особливості мовлення чоловіків 
відображаються у  вживанні простих речень, окличних речень з явно 

вираженою негативною оцінкою певного предмета, явища чи 

комунікативної ситуації в цілому, короткі чи парцельовані речення, а 

також вживання наказового способу вираження власної думки. У ході 

дослідження підтверджено теоретичні дані про стиль ведення діалогу 

чоловіками, а саме прагнення до домінування над співрозмовником з 

ціллю досягнення власної комунікативної цілі. Отримані результати 
відповідають загальноприйнятим мовним стереотипам маскулінної 

патріархальної поведінки задля отримання домінантної позиції у 

комунікативній взаємодії. Перспективами дослідження вважаємо 

поглиблений порівняльний аналіз особливостей чоловічого англомовного 

діалогічного мовлення у гомогенному та гетерогенному контекстах.  
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Ця стаття присвячена дослідженню засобів контролю іншомовної аудитивної 

компетентності. У статті докладно розглянуто терміни «аудитивна компетентність», 

«контроль» та «засоби контролю». Детально проаналізовані засоби іншомовної аудитивної 

компетентності, зокрема тестування. У ході дослідження виявлено, що найефективнішим 

засобом контролю іншомовної аудитивної компетентності студентів вищих навчальних 

закладів немовних спеціальностей є тестування. 

Ключові слова: аудитивна компетентність, аудіювання, засоби контролю, іноземні 
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Kovalova K. D. Ways to control foreign language competence in listening. The article is 

devoted to the ways to control foreign language competence in listening.  The article examined in 

detail the terms “competence in listening”, “control” and “control methods”. The ways to control 

foreign language competence in listening are analyzed in detail. The research shows that the most 

efficient way to control foreign language competence in listening of university students of 

non-linguistic specialties is testing. 
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Знання іноземних мов є невід’ємною складовою розвитку 

суспільства. Процес вивчення іноземної мови є складною системою, що 

має власні тісно пов’язані між собою структурні елементи. Аудіювання як 

вид мовленнєвої діяльності виступає органічною складовою процесу 

навчання усного мовлення, проте, надто більша увага зазвичай 
приділяється навчанню говоріння, і відносно мала частина аудиторного 

часу припадає на формування аудитивної компетентності [8]. 

Стан дослідження проблеми. Дослідження у сфері формування 

іншомовної аудитивної компетентності та контролю проводили 

С. Ю. Ніколаєва, Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е., О. Г. Квасова, 

І. В. Шимків та інші [5; 1; 2; 3; 8]. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що досі проблема вибору 

засобів контролю іншомовної аудитивної компетентності висвітлена 
недостатньо [9]. 

Об’єктом дослідження є контроль рівня сформованості 

компетентності в аудіюванні, предметом – дослідження засобів 

зазначеного контролю, зокрема, тестування. 

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування обраних засобів 

контролю іншомовної аудитивної компетентності, а також 

експериментальне дослідження їх ефективності. 



Для досягнення цієї мети необхідно було розв’язати наступні 

завдання: 

- ивизначити термін «аудитивна компетентність» та шляхи її 

формування; 

- розглянути засоби контролю сформованості аудитивної 
компетентності та вміння сприймати іноземну мову на слух; 

- побудувати систему вправ для контролю аудитивної 

компетентності студентів вищих навчальних закладів немовних 

спеціальностей. 

Для досягнення поставлених цілей застосовувалися такі методи 

дослідження: метод теоретичних досліджень (сходження від абстрактного 

до конкретного, системний та структурно-діяльнісний підхід) для 

обґрунтування теоретичних питань та збору інформації; емпіричний метод 
(спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент) для проведення 

практичної частини дослідження; та низка методів, що використовувалися 

як на емпіричному етапі, так і на теоретичному рівні дослідження (аналіз, 

абстрагування, метод дедукції та індукції, моделювання). 

Матеріалом дослідження виступають різні види тестів та завдань, 

обраних з метою визначити, які з них доцільно використовувати для 

контролю рівня сформованості компетентності в аудіюванні для студентів 
вищих навчальних закладів немовних спеціальностей. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 

дослідження, а також полягає в розробці 10 комплексів вправ для 

контролю рівня сформованості іншомовної аудитивної компетентності 

для студентів ВНЗ немовних спеціальностей. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

вносять вклад до методики викладання іноземних мов, а саме структурують 

теоретичні відомості у галузі контролю іншомовної аудитивної 
компетентності, а розроблені комплекси вправ можуть бути практично 

застосовані для контролю та навчання студентів ВНЗ немовних 

спеціальностей. 

На початку дослідження було встановлено, що аудіювання – це 

внутрішній за формою, реактивний за роллю рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності, що належить до усного мовлення, ґрунтується на механізмах 

сприйняття та розуміння мовлення на слух Його мета – розуміння зв’язних 

текстів, продукт – умовивід, а результат – розуміння чи нерозуміння усного 
повідомлення реципієнтом, його відповідна вербальна або невербальна 

реакція і засвоєння отриманої інформації. Аудіювання поліфункційне – 

може бути як самостійним видом мовленнєвої діяльності, так і допоміжним 

[1]. Аудитивна компетентність – це здатність слухати автентичні іншомовні 

тексти різних жанрів та видів із різним рівнем розуміння змісту в умовах 

прямого й опосередкованого спілкування. Складниками компетентності в 



аудіюванні є вміння, навички, знання і комунікативні здібності [3]. У роботі 

розглянуто механізми аудіювання (мовленнєвий слух, антиципація, пам’ять 

і артикулювання); структуру аудіювання (спонукально-мотиваційний, 

аналітико-синтетичний та виконавчий рівні); етапи аудіювання 

(дотекстовий, текстовий та післятекстовий);  три групи факторів, що 
впливають на сприйняття тексту слухачем (ті, що стосуються, диктора або 

та навчальних матеріалів і оточення на під час аудіювання). Засобами 

формування компетентності в аудіюванні слугують аудіо- та 

відеопосібники, мультимедійні засоби, комп’ютерні програми, мобільні 

додатки тощо, аудіокниги, фільми, а також опори (малюнки, ілюстрації, 

необхідна допоміжна лексика) [1]. 

На наступному етапі були проаналізовані засоби контролю 

сформованості навичок аудіювання та вміння розуміти іноземну мову на 
слух. Було встановлено, що контроль являє собою спостереження, нагляд та 

перевірку успішності учнів або студентів. Перевірка засвоєного матеріалу є 

обов’язковим засобом отримання зворотного зв’язку [5]. У порівнянні двох 

понять контроль та вивчення перше має на меті формування знань, навичок 

і умінь, а друге – визначення та оцінювання рівня їх сформованості. Так, 

основна мета контролю – це управління процесом навчання іноземної мови, 

яке має власні функції, форми, види, об’єкти та засоби, які ми розглянули в 
роботі [3]. 

Способи контролю рівня сформованості компетентності в аудіюванні 

поділяються на невербальні та вербальні. До першої категорії відносять такі 

типи завдань, як виконання дій та контроль з використанням цифр; контроль 

за допомогою сигнальних та облікових карток; виготовлення схем, креслень; 

підбір малюнків. Друга категорія, вербальні засоби контролю, в свою чергу, 

поділяється на рецептивні або рецептивно-репродуктивні (які не вимагають 

від учня надати розгорнуту відповідь) та репродуктивні (з розгорнутою 
відповіддю) засоби контролю аудитивної компетентності. Рецептивна група 

включає: підтвердження чи спростування учнями тверджень; вибір пунктів 

плану аудіотексту; виконання тестів. Репродуктивна група засобів 

представлена наступними типами вправ: відповіді на запитання; переказ 

змісту іноземною чи рідною мовою; переклад окремих слів, словосполучень, 

речень; укладання плану; укладання запитань до аудіотексту; бесіда в опорі 

на його зміст [1]. 

Науковці погоджуються, що на сучасному етапі досить зручним, 
практичним та ефективним способом є завдання тестового формату [7]. 

Практика викладання іноземної мови свідчить, що фронтальний спосіб 

перевірки не дає можливості чітко визначити індивідуальний рівень 

розвитку аудитивних умінь кожного студента. Необхідність самостійного 

виконання тестового завдання і об’єктивне оцінювання активізує увагу, 

оперативну пам’ять та інші механізми психіки студентів, а крім цих 



переваг, зараз і студенти, і викладачі вже звикли до такого формату 

контролю [2]. За структурою тести можуть бути вибірковими та з вільно 

конструйованою відповіддю; за характером вибіркових відповідей – 

альтернативні, множинного вибору, перехресного вибору; за 

гомогенністю – тести на швидкість і на складність; за використанням 
засобів опосередкованого комп’ютерного зв’язку – машинні і безмашинні; 

за метою – констатуючі, діагностуючі та прогностичні. Основні види 

тестових завдань поділяються на 2 групи, де перша група – тести на вибір 

відповіді (тести перехресного вибору, альтернативного вибору, 

множинного вибору, на упорядкування), друга група – тести на 

конструювання відповіді (з вільно конструйованою умовно однозначною 

або очікуваною відповіддю, тести на завершення, на підстановку, на 

трансформацію, внутрішньомовне перефразування, міжмовне 
перефразування або переклад). Основні типи прагматичних тестових 

завдань з іноземної мови є наступними: диктант (частковий, тобто 

заповнення пропусків, на фоні шуму, диктант-твір, «візуальний» диктант), 

клоуз тест (аудіоклоуз тест, що передбачає заповнення пропусків буквами, 

словами чи словосполученнями; дописування слів; заповнення пропусків 

словами), побуквене відновлення тесту, частковий та повний переклад без 

словника, редагування (пошук зайвих слів) [5]. 
У ході дослідження було побудовано комплекси вправ для контролю 

аудитивної компетентності студентів вищих навчальних закладів 

немовних спеціальностей. Підібрано матеріал з урахуванням того, що 

групи студентів немовних спеціальностей у ВНЗ розподілятимуться за 

рівнем сформованості загальної компетентності в англійській мові, тож 

розробили вправи для п’яти рівнів: Elementary, Pre-Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate та Advanced. Для кожного з п’яти рівнів 

було розроблено по 2 комплекси контрольних завдань. Головним засобом 
контролю було обрано тестування з огляду на його зручність, 

універсальність та об’єктивність [2; 7]. 

Приклад комплексу вправ для рівня Intermediate (ми взяли за основу 

тексти, пропоновані методистами для цього рівня [11]). Може бути 

використаний для поточного контролю компетентності в аудіюванні або 

для навчання аудіювання. Правильні відповіді подані в дужках або 

підкреслені. 

DRAGON`S DEN PITCH 

Task 1 (Тестове завдання перехресного вибору). Preparation. Listen 

to the definitions twice. Find the described words and word phrases: 

a) to make a pitch (1. to present something you are trying to sell) 

b) to apply (2. to make a formal application or request) 
c) in advance (3. before the appointed time, beforehand) 



d) contestants (4. those who take part in a competition) 

 Task 2 (Тестове завдання множинного вибору). Listening to the text. 

Look through the questions below, find key words in each one. Listen to the 

first part of Joe`s interview twice and answer the questions. 

You are going to listen to the text about people who have participated in a TV 

show called `Dragon`s Den`. Contestants have 3 minutes to present their ideas 

for a product or service to five very successful people named ̀ the Dragons`, and 

the room where the Dragons meet the contestants is called `the Den`. 

Текст для слухання: 
Part 1 

Interviewer Whose idea was it to go on the programme? 

Joe It was my idea. I applied without telling my business partner Jake [11]. 

Of course, I never really expected to get on it. But then they phoned me from 

the BBC and said 'you're on the programme', so that's when I told him [11]. 

I Did you spend a long time preparing your pitch? 

J Yes. We worked really hard, and we practised a lot so that we knew the pitch 

word for word. The evening before the show we actually went for a run-up in 
Manchester, where it's filmed – and we went running together just repeating the 

pitch over and over again [11]. 

I How did you feel when you arrived at the Den? 

J Erm, well, we were told to get to the set at about 11.00 the night before, 

because you had to prepare everything in advance, like any furniture you need, 

things like that. It was freezing cold and we were exhausted - we didn't get back 

to our hotel until the middle of the night – and a car came to pick us up a few 
hours later, at half five in the morning [11]. 

I What time did you actually do your pitch? 

J Erm, 11.30. So we were lucky because we were the first in that particular 

programme. 

I Why lucky? 

J Because we didn't have to wait too long. The other contestants spent ages just 

waiting around. Some of them – the ones who are on last – had to wait 12 hours! 

I Did you meet the Dragons before you went in to do the pitch? 
J No. You`re not allowed to. Like, if you go to the toilet before you go on, 

someone has to escort you in case you meet a Dragon. So the first time you see 

them is when you go into the Den [11]. 

1) Whose idea was it to go on the programme? (a) 

 a) Joe`s                   b) Jake`s             c) their father`s 

2) Who is Jake? (a) 

 a) Joe`s business partner             b) Joe`s cousin          c) the interviewer 

3) What time did they do their pitch? (b) 
a) 11:40                            b) 11:30                               c) 7:30 

4) How long did Joe and Jake wait? (c) 



a) 12 hours                        b) too long                        c) not too long. 

 Task 3A (Тестове завдання альтернативного вибору). Look through 

the questions below. Listen to the second part of the text once. Underline 

the correct answer (True/False). 

Текст для слухання: 

Part 2 

I What were the Dragons like? 

J Well, they're obviously told by the producers to be really unfriendly and 

aggressive. So remember thinking, when the doors opened and we walked in, 
what I wanted to do was just to smile at one of them. That was my way of 

making myself relaxed. And I looked at Deborah Meaden, because she was in 

the middle, and I smiled at her, but she just, you know, stared at me, stony-taced, 

to make me feel nervous. And it worked [11]. 

I Did you think you did a good presentation? 

J Yeah, we did. But Jake, who usually never gets anything wrong, he forgot his 

first words, and he just never does that. So we both thought when he got the 

introduction wrong, that it was going to go badly, but it didn't [11]. 
I So what happened after you'd done your pitch? 

J Yeah, well, four of the Dragons said 'I'm out, they said they weren't interested. 

So we were feeling pretty depressed, pretty negative. And then [11]? 

J The last Dragon was Peter. And he's quite scary – he's incredibly tall – over 

two metres. And at first he really criticized us. But then he told us he had a big 

chain of camera shops called Jessops and they were starting online printing and 

photo framing as part of their business. And then he said 'I've got 15 guys in 
Hong Kong trying to do what you guys are doing, but you guys are doing it 

better. I'm going to offer you both a job.` 

I Were you very surprised? 

J Totally, because it had never happened on Dragons' Den before. In ten years 

they'd never offered someone a job [11]. 

I So he offered you jobs just like that? 

J Well, his offer was that he wanted to have our business, and for us to work 

with him at Jessops. 
I With a good salary? 

J Very. 

I So what did you do [11]? 

 

Joe looked at Deborah Meaden and smiled at her and she smiled too. True/False 

Joe and Jake`s presentation was good. True/False 

Jake forgot his prepared text. True/False 

All the `Dragons` were interested in their product. True/False 
Peter, the last Dragon, offered them to work for him. True/False 

The salary isn`t good. True/False 



Task 3B. Listen to the text for the second time. Correct your answers 

if you need to. 

Task 4 (Тестове завдання з конструйованою умовно однозначною 

відповіддю). These sentences are taken from the text you have just listened 

to. Write only one word in each gap. 

1) So I remembered thinking, when the doors opened and we walked in, what I 

wanted to do was just to _________ at one of them. That was my way of making 

myself relaxed. (smile) 

2) And he`s quite scary – he`s incredibly ________– over two metres. (tall) 

3) I`ve got 15 guys to in Hong Kong trying to do what you guys are doing, but 

you guys are doing it better. I`m going to offer you a ________. (job) 

Task 5 (Тестове завдання перехресного вибору). Look through the 

options below. Listen to the end of the interview twice. Match the columns. 

Текст для слухання: 

Part 3 

J It was very stressful because we knew we had to make a decision immediately. 
So Jake said "Yes, let's take the jobs', but I said, "You don't want to work for 

Jessops. And he stayed silent and I said, "I don't want to work for Jessops.' I 

mean neither of us were in a position where we could have dropped everything 

and gone and worked for Jessops full-time. It was completely...it was ridiculous 

[11]. 

I So you said no? 

J That's right. 

I Have you ever regretted saying no? 
J No, not for a second. It was still early days for us then, 50 we were still kind 

of having fun and enjoying running our own business. And things worked out 

well for us. Frame Again was successful, and eventually we sold the business 

this year [11]. 

I But not to one of the Dragons? 

J No, but that would have been perfect [11]! 

 
1) Joe  (b)                                 a) ended up with nothing 

2) Jake    (c)                              b) didn`t let the other one accept the offer 

3) Both Joe and Jake   (d)         c) accepted the proposal at first 

4) the `Dragons`      (a)             d) sold the company 

Optional task (тестове завдання з вільно конструйованою 

очікуваною відповіддю). Give your written answer to the question: did Joe 

and Jake think they made a right decision and why? 

(Yes, they have never wanted to work for that company and haven`t regretted 

saying no even for a 

second)_________________________________________ 



Приклад комплексу вправ для рівня Intermediate (за основу взяті 

тексти, пропоновані методистами для цього рівня [11]). Може бути 

використаний під час заліку або екзамену і для навчання аудіювання як 

складова комплексу, що перевіряє також рівень сформованості інших 

мовних і мовленнєвих компетентностей. Правильні відповіді подані в 
дужках або підкреслені. 

LEARN A NEW SKILL IN 20 HOURS 

Task 1 (Тестове завдання перехресного вибору). Preparation. Listen 

to the words twice. Match the pictures to the words. 

1) (a trumpet, c)                      2) (notes, a)                    3) (a beard, b) 

a)  b)  c)  [12] 

Task 2 (Тестове завдання перехресного вибору). Listen to the words 

twice. Match the options with similar meanings: 

1) (A B C D E F G, c)             a) melodies 

2) (octave, b)                           b) 8 notes 

3) (tunes, a)                             c) DO RE MI FA SOL LA SI 

Task 3 (Тестове завдання альтернативного вибору). Listening to the 

text. 

There`s a popular idea that it takes 10,000 hours of practice to master a 

new skill, such as playing the guitar. But another idea states that after 20 hours 
of practice you`ll be able to go from knowing nothing to performing well. You 

are going to listen to the person who tried to find out whether it is possible or 

no. 

Look through the question and the options below. Listen to the text 

once. Answer the questions. 

Текст для слухання: 

I haven't played a musical instrument for years. Five years ago I got a trumpet 

for my birthday, and I tried to learn it, but I gave up after seven minutes and it 

ended up in the garage. So here I am, a beginner again [11]. 
ONE HOUR 

I have everything I need: a trumpet, YouTube trumpet lessons, and a book called 

Trumpet for Beginners. I plan to practise for 20 minutes a day, three times a 

week. I want to be able to play the trumpet, and I want to do it fast [10]! 

TWO HOURS 



Well, that was optimistic. Playing the trumpet is more difficult than it looks! I 

can only play for ten minutes before I start seeing stars and my mouth hurts. I 

can get from C to G, but I can't get any higher. It's depressing [11]. 

FIVE HOURS 

I'm now practising for ten minutes at a time, I can play a whole octave, from C 
to C. I've watched a lot of trumpet lessons on YouTube. The teacher has a beard 

and wears very colourful shirts. He's beginning to annoy me, so I'm going to 

stop watching videos and use books instead [11]. 

NINE HOURS 

I still can't play high notes, I can play some very simple tunes, but nothing l 

actually want to play. It`s not Rimsky-Korsakov [11]. 

FOURTEEN HOURS 

I've been practising three times a week, but I'm not getting any better. I've put 
the trumpet in the wardrobe [11]. 

FIFTEEN HOURS 

One evening, I'm at a school concert and I meet Matilda Lloyd, one of Britain's 

best trumpet players – she was a winner in the BBC Young Musician 

competition in 2014. I ask her for help, and the following week she gives me a 

trumpet lesson. I'm doing everything wrong. I need to forget everything I learnt 

from the man with the beard and the colourful shirts. I need to start again [10]. 
SEVENTEEN HOURS 

I'm getting better! My trumpet is starting to sound more like a musical 

instrument. I'm practising for half an hour every day. I'm enjoying myself. And 

the neighbour's dogs have stopped barking [11]. 

TWENTY HOURS 

I was planning to finish my 20 hours of practice by busking in the Underground 

for an afternoon, but I can't do it, 20 hours is too little. But give me 100 hours, 

and you'll see me playing the trumpet on a street near you [11]… 
Was the idea successful? (c) 

a) yes, the speaker achieved his goal 

b) no, he was disappointed 

c) no, but he wasn`t disappointed 

Task 4 (Тестове завдання альтернативного вибору). Look through 

the statements below. Find the key words. Listen to the text for the second 

time. Underline the correct answer (True/False). 

1 hour. He feels pessimistic. True/False 

2 hours. He feels unhappy with his progress. True/False 

5 hours. His teacher seems annoying to him. True/False 

9 hours. He`s happy because he can play simple tunes. True/False 

14 hours. He`s really enjoying himself. True/False 
15 hours. A lesson with Matilda Lloyd makes him feel he`s doing badly. 

True/False 



17 hours. He feels disappointed. True/False 

20 hours. He thinks he`ll be able to improve. True/False 

Listen one more time to check your answers. 

Експериментальне дослідження проводилося протягом першого 
семестру 2022-2023 навчального року на базі Українського державного 

університету залізничного транспорту факультету управління процесами 

перевезень у групах 214-ТСЛ-Д21 (22 студенти 2 курсу віком 18-19 років) 

та 215-ТСЛ-Д22 (23 студенти 2 курсу віком 18-19 років), які навчаються 

за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному 
транспорті). В першій групі було використано засоби контролю, 

передбачені програмою, в другій – розроблені нами тести. Слід зазначити, 

що експеримент проходив у природних умовах, не порушуючи перебігу 

навчально-виховного процесу і не суперечив робочій програмі навчальної 

дисципліни «Іноземна мова (англійська)» [4] для другого курсу студентів 

кафедри транспортного сервісу та логістики факультету управління 

процесами перевезень. Дослідження показало, що тестування як засіб 

контролю аудитивної компетентності дає більш об’єктивні результати, 
ніж фронтальне опитування, написання творів та розгорнутих відповідей 

та усні відповіді на питання, а також є швидшим та зручнішим як для 

студента, так і для викладача, бо вимагає менше часу на підготовку, 

безпосереднє проведення та перевірку. 

Отже, нами було розроблено 10 комплексів вправ для різних рівнів 

сформованості загальної компетентності в англійській мові, з яких 5 

побудовані для контролю виключно аудитивної компетентності і можуть 
бути використані для поточного контролю компетентності в аудіюванні 

або для навчання аудіювання. Інші 5 комплексів складаються з 4 вправ, 

можуть бути використані як складова комплексу, що перевіряє також 

рівень сформованості інших мовних і мовленнєвих компетентностей 

(частина «Аудіювання»). Цей комплекс може бути використаним під час 

заліку або екзамену, але не виключаємо його використання для навчання 

аудіювання. 

Можемо зробити наступні висновки. В ході дослідження було 
теоретично обґрунтовано обрані засоби контролю іншомовної аудитивної 

компетентності та експериментально підтверджена їх ефективність. Було 

розв’язано наступні завдання: розглянуто терміни «аудитивна 

компетентність» та визначені шляхи її формування, розглянуті засоби 

контролю сформованості навичок аудіювання та вміння розуміти іноземну 

мову на слух. Було експериментально встановлено, що найзручнішим і 

найефективнішим засобом такого контролю для студентів ВНЗ немовних 

спеціальностей є тестування. У експериментальній частині дослідження 
було побудувано систему вправ для контролю рівня сформованості 



аудитивної компетентності студентів вищих навчальних закладів немовних 

спеціальностей. 

Перспективами подальшого дослідження можуть стати глибші 

теоретичні дослідження у напрямку контролю формування аудитивної 

компетентності, а також побудова систем вправ та укладання НМК з 
аудіювання або з підвищеною увагою до нього для студентів ВНЗ 

конкретних немовних спеціальностей. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ 
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КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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Науковий керівник: ст. викл. Гужва С. В. 

Дана стаття присвячена формуванню ключових філологічних компетентностей за 

допомогою застосування проєктного навчання. У статті розглянуто терміни «філолог» та 

«проєктне навчання» та проаналізовано процес формування ключових філологічних 

компетентностей. Дослідження показує, що застосування методу проєктів під час навчально-

виховного процесу на факультеті іноземних мов сприяє підвищенню ключових 

компетентностей майбутніх філологів (загальних, фахових, інтегральних). Це свідчить про 

нагальну необхідність застосування проєктного навчання на факультеті іноземних мов. 

Зокрема, означений вид навчання, в контексті діяльнісного підходу може також 

застосовуватися на інших факультетах. 



Ключові слова: компетентність, проєктне навчання, професійна підготовка, факультет 

іноземних мов, філолог. 

Kostetska V.Ya. Using Project-based Learning for Forming Key Philological 

Competences. This article is devoted to the formation of key philological competences by means 

of using project-based learning. The article discusses the terms "philologist" and "project-based 

learning" and analyses the process of key philological competences formation. The study shows that 

the application of the project method during the educational process at the school of foreign 

languages contributes to the improvement of the key future philologists` competences (general, 

specialized, integral). This indicates the urgent need to apply project-based learning at the School 

of Foreign Languages. In particular, the specified type of training, in the context of the activity 

approach, can also be applied at other schools. 

Key words: competence, project learning, philologist, professional training, school of 

foreign languages. 

 

Щоб залишатися затребуваними на ринку праці, сучасним 

випускникам закладів вищої освіти (ЗВО) необхідно не лише володіти 

великою кількістю знань, а й навичками їхнього практичного застосування.  

Погоджуючись з такими вченими, як І. Берсон, Дж. Уотсон, 

М. Франк, тощо, вважаємо, що досягти комплексної підготовки фахівця 
сучасного типу видається можливим завдяки застосуванню проєктного 

навчання [3; 5; 10]. Проте, на відміну від досліджень означених науковців, 

дане дослідження є присвяченим саме покращенню професійної 

підготовки майбутніх філологів, котрі навчаються на факультеті 

іноземних мов. 

 Актуальність дослідження обумовлена важливістю інтенсифікації 

та модернізації навчально-виховного процесу на факультеті іноземних 
мов для підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі філології.   

Об’єктом дослідження став процес професійної підготовки студентів 

факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна.   

Предметом дослідження є проектний метод навчання у навчально-

виховному процесі ЗВО. 

Мета роботи полягає у комплексному аналізі застосування 

проєктного навчання, направленого на більш ефективне формування 

провідних професійних компетентностей майбутніх філологів. 
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються такі 

завдання:  

4) визначити поняття «філолог»; 

5) схарактеризувати процес формування ключових 

компетентностей майбутніх філологів; 

6) дослідити термін «проєктне навчання» і перевірити ефективність 

його застосування під час професійної підготовки майбутніх 

філологів на факультеті іноземних мов. 
Матеріал дослідження: для проведення педагогічного експерименту 

було обрано студентів факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. 



Каразіна, а саме групи ЯН-11 (12 студентів), у якості експериментальної 

групи та ЯН-12 (13 студентів) у якості контрольної групи.   

Відповідно до поставленої мети методи дослідження ґрунтувалися 

на теоретичному аналізі джерел за темою кваліфікаційної роботи, 

анкетуванні та педагогічному спостереженні, а також на описовій 
статистиці.   

Наукова новизна дослідження визначається визначається 

поглибленням знань відносно вдосконалення навчально-виховного 

процесу на факультеті іноземних мов. 

 Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані освітянами під час викладання 

іноземних мов у закладах вищої освіти для значного покращення процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема у галузі філології. 
Філолог – це фахівець, діяльність котрого пов’язана з вивченням 

мов, їхньої історії та структур. Існують філологи-теоретики – це 

дослідники, котрі займаються вивченням мов, зокрема мертвих, і 

філологи-практики, котрі присвячуючи час постійному дослідженню мов, 

розширюючи їхні структурні рамки, нерідко займаються іншими видами 

діяльності, такими як створення контенту, редагування, переклад, 

викладання тощо [1; 2; 4].  
Ключовими компетентносями майбутніх філологів факультету 

іноземних мов є:  

 загальні (загальнолюдські та гнучкі навички); 

 інтегральні (практичне застосування знань); 

 фахові (досконале знання мов, літератур).  

Процес формування даних компетентностей характеризується 

великим обсягом інформації та обмеженістю аудиторних годин, 

впровадженням у навчально-виховний процес різних видів діяльності та 

якісною організацією професійної підготовки, що постійно 

вдосконалюється згідно з сучасними тенденціями [6;  8].   

Проєктне навчання, або метод проєктів, є засобом формування 

певних компетентностей і компетенцій здобувачів освіти шляхом їхньої 
активної участі у проєктній діяльності [7;  9].  

Метод проєктів характеризується наявністю сталої структури, до 

складу якої входять: постановка проблеми, генерування ідей, створення 

прототипів, тестування, представлення результатів.  

Слід зазначити, що проєкти, котрі реалізуються студентами в 

контексті навчально-виховного процесу не обов’язково мають бути 

надзвичайно складними, адже у більшості випадків, невеликих, цікавих 
проєктів з певної теми є достатньо для отримання досвіду встановлення 

зв’язків між змістом і практикою. 



Так, дослідивши основні поняття, наступним кроком даного 

дослідження була експериментальна перевірка ефективності застосування 

проєктного навчання для формування ключових компетентностей майбутніх 

філологів факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, яка 

складалася з трьох етапів: констатувального, практичного та контрольного.  
Перед початком першого етапу було розроблене авторське 

анкетування для перевірки рівнів сформованості ключових 

компетентностей майбутніх філологів. Перший, констатувальний етап 

характеризувався проведенням діагностики за допомогою анкетування і 

педагогічного спостереження для виявлення вихідних даних. 

Під час другого, практичного етапу, для студентів 

експериментальної групи (ЕГ) була проведена інструкція щодо мети та 

етапів роботи, після чого вони почали працювати над темою «Heroes and 
Villains» в контексті дисципліни з усної практики англійської мови як 

другої іноземної, виконуючи проєкт, котрий складався з п’яти етапів: 

1) Постановка проблеми (у даному проєкті «There is no hero without 

a villain»). 

2) Генерування ідей (під час цього етапу відбувалося здебільшого 

формування загальних і фахових компетентностей: планування, 

комунікація, застосування знань з англійської мови для обговорення). 
3) Створення прототипів (сприяло формуванню гнучких навичок, що 

входять до складу загальних компетентностей; фахових – застосування 

англійської мови і інтегральних – як саме втілити обрані ідеї у життя). 

4) Тестування (під час практичної перевірки застосування здобутих 

знань на практиці, у реальному житті, було задіяно всі три ключові 

компетентності. 

5) Представлення результатів.  

Слід зазначити, що вивчення означеної теми у контрольній групі 
(КГ) відбувалося традиційно. 

У межах завершального, контрольного етапу, було проведене 

повторне анкетування та педагогічне спостереження з метою виявлення 

змін рівнів сформованості ключових компетентностей майбутніх 

філологів у порівнянні з даними констатувального етапу.  

Так, вихідні дані ЕГ та КГ, так само, як і фінальні, можна наочно 

побачити у Таблиці 1. У таблиці також наведена характеристика рівнів 

(високого, середнього та низького) сформованості ключових 
компетентностей студентів факультету іноземних мов, котрі взяли участь 

у проведенні експерименту. Останній стовпчик під назвою «приріст» 

демонструє різницю між даними, отриманими під час констатувального та 

контрольного етапів. 

 

Таблиця 1. 



Зміни рівнів сформованості ключових компетентностей студентів 

ЕГ й КГ на початку та після застосування ЕГ проєктного навчання (у %) 

Етапи 
Констатувальний 

етап 

Контрольни

й етап 
Приріст 

Рівні сформованості 

ключових 

компетентностей 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ 

 

КГ 

 

ЕГ 

 

КГ 

 

Високий (студенти 

володіють високим 

рівнем філологічних та 
загальних знань, 

майстерно застосовують 

їх на практиці) 

12 16 23 20 8 4 

Середній (студенти 

володіють середнім 

рівнем філологічних та 

загальних знань і в них 

частково виникають 
проблеми із 

застосуванням їх на 

практиці) 

41 39 49 41 8 2 

Низький (студенти 

володіють недостатнім 

рівнем філологічних та 

загальних знань, не 

завжди вдало 

застосовують їх на 
практиці) 

47 45 28 39 –19 –6 

Для більш чіткого відстеження різниці «приросту» в 

експериментальній групі, де застосовувалося проєктне навчання, і 
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контрольній групі, в якій навчання проходило традиційними способами, 

представляємо діаграму: 

Рис. 1. Діаграма приросту рівнів сформованості  

ключових компетентностей ЕГ та КГ 

На даній діаграмі чітко видно, що в обидвох групах кількість 
студентів з низьким рівнем сформованості ключових компетентностей 

знизилася, проте в ЕГ ці зміни є більш суттєвими. Натомість, кількість 

майбутніх філологів з середнім та високим рівнем – збільшилася. Слід 

також зазначити, що означені зміни є більш помітними в 

експериментальній групі. 

Отже, результати контрольного етапу педагогічного експерименту 

доводять, що впровадження проєктного навчання виявилося ефективним і 

значно підвищило рівні сформованості ключових компетентностей 
студентів експериментальної групи, у порівнянні з фінальними 

результатами студентів контрольної групи. 

Перспективу подальшого дослідження може скласти застосування 

засобів ІКТ для підвищення рівня загальних компетентностей майбутніх 

філологів.  
ЛІТЕРАТУРА: 
1. Байбекова Л.О. Особливості навчання майбутніх філологів. Методичні та психолого-

педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: матеріали ХІІI 

Міжнародної науково-методичної конференції. (Харків, 22 квітня 2021 р.). Харків, 2021. С. 10–

11. 2. Бобрицька В.І., Процька С.М. Формування професійних компетентностей майбутніх 

філологів засобами комп’ютерно орієнтованих технологій. Інформаційні технології і засоби 

навчання.2017. Том 58, №2. С. 59‒66. 3. Berson I.R., Berson M.J. Digital literacy for effective 

citizenship. Social Education. 2003. 67(3). P. 164–168. 4. Colbert V. Improving education quality and 

access in Colombia through innovation and participation: The Escuela Nueva model. Journal of 

Education for International Development. 2009. 3 (3). P. 1‒8. 5. Frank M., Barzilai A. Integrating 

alternative assessment in a project-based learning course for pre-service science and technology 

teachers. Assessment & Evaluation in Higher Education. 2004. 29(1). P. 41–61. 6. Housen A.C. 

Aesthetic thought, critical thinking and transfer. Arts and Learning Research. 2002. 18(1). P. 2001–

2002. 7. Marx R.W., Blumenfeld P.C., Krajcik J.S., Soloway E. Enacting project-based science. The 

Elementary School Journal. 1997. 97(4). P. 341–358. 8. Raven J. Toward Professionalism in Psychology 

and Education. The Psychology of Education Review. 2011. Vol. 35, No. 2. P. 5‒20. 9. Roessingh H., 

Chambers W. Project-Based Learning and Pedagogy in Teacher Preparation: Staking Out the 

Theoretical Mid-Ground. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 2011. 

23(1). P. 60–71. 10. Watson J., Callingham R. Statistical literacy: A complex hierarchical construct. 

Statistics Education Research Journal. 2003. 2(2). P. 3–46. 

 

УДК 81'243:37.091.33-027.22:[316.772.3:004.738.5] 

ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ  

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗА ТЕМОЮ «ДІМ ТА ДОМІВКА») 

Кудаєва О. О. (Харків) 
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Стаття присвячена використанню медіазасобів у викладанні іноземної мови, а саме 

соціальної мережі тікток. У статті розглянуто тлумачення понять «медіазасіб», «навчання 

через розваги», «соціальна мережа», а також детально проаналізовано класифікацію 

медіазасобів. Дослідження показує, що використання медіазасобів під час викладання сприяє 

покращенню сприйняття інформації студентами та запам’ятовуванню нових лексичних 

одиниць.  

Ключові слова: медіазасіб, навчання через розваги, соціальна мережа, тікток. 

Kudaieva O. O. The use of media tools in teaching a foreign language. The article describes 

the use of media tools in teaching a foreign language, namely the social network tiktok. The terms 

"media tool", "edutainment", "social network" are explained in the article. Moreover, it analyzes in 

detail the classification of media tools. The study shows that the use of media tools in teaching 

improves the perception of information by students and facilitates memorization of new lexical 

units. 

Keywords: edutainment, media tool, social media, tiktok. 

 

 У наш час досить складно уявити проведення заняття з іноземної 

мови без використання новітніх технологій. Комп’ютер, проєктор, 

гучномовці, електронні матеріали стали невід’ємними складовими 

частинами навчального процесу. Стрімкий розвиток технологічних 

можливостей сприяє появі нових соціальних мереж та додатків, які 

набувають шаленої популярності серед молоді. У свою чергу такі зміни 

ведуть до виникнення нових, досі не досліджених, медіазасобів навчання. 
 У роботі розглянуто такі поняття як медіа, медіазасіб, медіазасіб 

навчання, edutainment (навчання через розваги), соціальна мережа. Медіа 

(«media») — це форма множини слова «medium», яке в широкому сенсі 

описує будь-який засіб або шлях комунікації. Поняття «медіазасіб» можна 

визначити як предмет, обладнання чи матеріали, які передають певну 

інформацію через зображення,  звуки і слова, а також дозволяють 

виконувати певні дії інтелектуального і мануального характеру [10, 

с. 145]. Медіа-засіб навчання — це група матеріальних об’єктів, створених 
або відібраних з продукції засобів масової інформації (преси, радіо, 

телебачення, кіно, Інтернету тощо), призначених для використання в 

навчальному процесі для розвитку свідомого критичного сприймання 

інформації, самостійних суджень, формування вмінь та навичок, набутих 

під час навчання, у процесі сприймання й аналізу інформації, її 

цілеспрямованого пошуку, самостійного створення медіа-текстів [4, 

с. 183]. «Edutainment» (навчання через розваги) — підхід до навчання, 
який має на меті поєднання освіти та розваг [1]. Соціальна мережа — це 

вебплатформа, де учасники можуть абсолютно вільно взаємодіяти один із 

одним, обмінюватися інформацією за допомогою тексту, зображень, відео 

та аудіо [2]. 

Дослідники І. Ю. Гуриненко, С. В. Дєньгаєва, В. В. Іваненко, 

Б. Б. Корчевський стверджують, що використання медіазасобів у навчанні 



активно залучає увагу студентів; дозволяє підвищити інтенсивність і 

ефективність процесу навчання; створює умови для самоосвіти та 

дистанційної освіти, тим самим, дозволяючи здійснювати перехід до 

безперервної освіти; у поєднанні з телекомунікаційними технологіями 

розв’язує проблему доступу до нових джерел різноманітної за змістом і 
формами представлення інформації та слугують засобом формування 

медіакомпетентності та готують до життя в умовах сучасного 

інформаційного суспільства [4, 5, 6, 7]. Актуальність теми полягає у 

експериментальному дослідженні впливу використання медіазасобів у 

навчанні на прикладі соціальної мережі тікток. 

 Дослідження ставить за мету довести, що використання новітніх 

мультимедійних засобів сприятиме підвищенню якості та ефективності 

навчального процесу. Основними завданнями дослідження є розробка 
інтерактивних вправ на основі навчально-методичного посібника «House 

and Home» для студентів другого курсу заочної форми навчання із 

подальшим доведенням експериментальним методом ефективності їх 

використання для покращення мовних та мовленнєвих компетенцій 

студентів [11]. 

 Для дослідження особливостей використання медіазасобів у 

навчальному процесі було проведено експериментальне навчання із 
залученням інтерактивізованих вправ на платформі тікток. Піддослідними 

стало 45 студентів другого курсу заочної форми навчання (групи ЯА-21 та 

ЯА-22) Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна 

факультету іноземних мов заочної форми навчання. Експеримент тривав 

шість академічних годин. Перед початком дослідження було виявлено 

актуальний середній рівень знань студенів за темою «Дім та домівка» груп 

ЯА-21 та ЯА-22, спираючись на оцінку від одного до п’яти. Дослідження 

показало, що середній рівень знань студентів групи ЯА-21 за визначеною 
темою складає 3,7 балів, ЯА-22 — 4 бали. 

 Навчально-методичний посібник «House and Home» за авторством 

М. А. Рубцової, обраний завідувачем циклової комісії та ухвалений 

робочою програмою факультету іноземних мов для студентів другого 

курсу заочної форми навчання, став матеріалом дослідження [9]. 

 За метод дослідження було обрано порівняльний аналіз знань 

студентів (що було виражено в оцінці від 1 до 5) до та після введення 

інтерактивізованих вправ до навчального процесу. У процесі дослідження 
було вирішено інтерактивізувати за допомогою тіктоку по одній вправі із 

кожної групи вправ (Pre-Reading, Vocabulary Exercises та Speaking 

Activities), що представлено в посібнику. 

Студенти успішно виконали вправи, підготовані викладачем на 

платформі тікток. Завдяки тому, що подання матеріалу через популярні 

соціальні мережі повністю відповідає принципу навчання через розваги, 



студенти опанували нову лексику за достатньо короткий проміжок часу. 

Мультимедійні вправи було розміщено на відкритій платформі, тож 

здобувачі освіти мали можливість проходити вправи не тільки під час 

заняття, а й поза класною кімнатою, що в свою чергу теж сприяло 

ефективному запам’ятовуванню нових лексичних одиниць. 
Також у процесі проведення експерименту тікток було використано 

як творче середовище. Студентам було запропоновано створити міні-

проєкт у формі відео (1-2 хв.) на тему «My Ideal House or Flat» з 

використанням вивченої лексики за темою. З огляду на те, що тікток є 

відкритою платформою, заохочували студентів переглядати контент один 

одного та коментувати відео-проєкти. Кожен студент підійшов до 

виконання цієї вправи із креативом та відповідальністю. 

Після проведення експерименту із інтерактивізації навчального 
процесу було проведено післяекспериментальний аналіз, результати якого 

наведено нижче. Контрольна перевірка полягала у проведенні 

словникового диктанту за темою «Дім та домівка» та підготовки міні-

доповіді на тему «East or West Home is Best». Було виокремлено, що 

студентам було легше висловлювати свої думки за темою, адже тепер вони 

володіли достатньою кількістю лексичних одиниць, а попереднє творче 

завдання зі створення відео-проєкту мало позитивний вплив на їх 
мовленнєву компетенцію.  

Результатами дослідження стало те, що середня оцінка зросла на 0,47 

та 0,36 балів у групах ЯА-21 та ЯА-22 відповідно. Нижче наводимо 

графіки, що відображають середнє значення рівня знань студентів 

контрольних груп. 

Таблиця 1. Рівень набутих раніше знань за темою «Дім та домівка» 

(група ЯА-21) 
Студент Оцінка Студент Оцінк

а 

 Студент 1 4 Студент 13 3 

Студент 2 4 Студент 14 3 

Студент 3 5 Студент 15 3 

Студент 4 3 Студент 16 4 

Студент 5 3 Студент 17 4 

Студент 6 3 Студент 18 5 

Студент 7 2 Студент 19 3 

Студент 8 5 Студент 20 4 

Студент 9 4 Студент 21 5 

Студент 10 4 Студент 22 4 
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Студент 11 4 Студент 23 2 

Студент 12 5 Середня 

оцінка 

3,7 

Рис. 1. Рівень набутих раніше знань за темою «Дім та домівка» 

(група ЯА-21) 

 

Таблиця 2. Рівень набутих раніше знань за темою «Дім та домівка» 

(група ЯА-22) 
Студент Оцінка Студент Оцінк

а 

 Студент 1 5 Студент 13 3 

Студент 2 5 Студент 14 3 

Студент 3 5 Студент 15 3 

Студент 4 3 Студент 16 3 

Студент 5 3 Студент 17 4 

Студент 6 2 Студент 18 4 

Студент 7 4 Студент 19 4 

Студент 8 5 Студент 20 4 

Студент 9 4 Студент 21 5 

Студент 10 5 Студент 22 4 

Студент 11 4   

Студент 12 5 Середня 

оцінка 

4 

Рис. 2. Рівень набутих раніше знань за темою «Дім та домівка» 

(група ЯА-22) 

 

Таблиця 3. Рівень знань студентів після інтеракивізації навчального 

процесу (група ЯА-21) 

 
Студент Оцінка Студент Оцінк

а 

 Студент 1 5 Студент 13 5 

Студент 2 4 Студент 14 4 

Студент 3 5 Студент 15 3 

Студент 4 4 Студент 16 4 

Студент 5 4 Студент 17 4 

Студент 6 3 Студент 18 5 
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Студент 7 3 Студент 19 4 

Студент 8 5 Студент 20 4 

Студент 9 5 Студент 21 5 

Студент 10 4 Студент 22 4 

Студент 11 4 Студент 23 3 

Студент 12 5 Середня 

оцінка 

4,17 

Рис. 3. Рівень знань студентів після інтеракивізації навчального 

процесу (група ЯА-21) 

 

Таблиця 4. Рівень знань студентів після інтеракивізації навчального 

процесу (група ЯА-22) 
Студент Оцінка Студент Оцінк

а 

 Студент 1 5 Студент 13 3 

Студент 2 5 Студент 14 4 

Студент 3 5 Студент 15 3 

Студент 4 4 Студент 16 5 

Студент 5 3 Студент 17 4 

Студент 6 4 Студент 18 4 

Студент 7 4 Студент 19 5 

Студент 8 5 Студент 20 5 

Студент 9 5 Студент 21 5 

Студент 10 5 Студент 22 4 

Студент 11 4   

Студент 12 5 Середня 

оцінка 

4,36 

Рис. 4. Рівень знань студентів після інтеракивізації навчального процесу 

(група ЯА-22) 

Отже, порівнявши оцінки студентів до та після впровадження 

медіазасобу до процесу навчання, можемо зробити висновок, що 

використання медіазасобів, у наведеному випадку тіктоку, позитивно 

впливає на підвищення успіхів студентів у навчанні. Також це доводить, 
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що принцип навчання через розваги є ефективним, особливо з огляду на 

діджиталізацію суспільства. Використання соціальних мереж у навчанні 

заохочує студентів відводити більше часу на вивчення нового матеріалу, 

адже такий спосіб навчання є цікавим та відповідає вимогам 

діджиталізованого світу. Проведений експеримент підтверджує теорію 
дослідників Б. Б. Корчевського, М. І. Жалдак, С. В. Дєньгаєвої та 

В. В. Іваненко про те, що медіазасоби мають позитивний вплив на 

формування мовленнєвих компетенцій у процесі іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців [5, 6, 7, 8]. 

Наукова новизна дослідження полягає у використанні соціальної 

мережі тікток як інструменту для інтеракивізації вправ з вивчення 

англійської мови. Перспективою подальшого дослідження є виявлення 

можливості використання інших популярних соціальних мереж як 
навчального медіазасобу та інтерактивізація навчання за їх допомогою. 
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АНГЛІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Литвиненко О. О. (Харків) 

Науковий керівник: ст. викл. Рубцов І. В. 

Статтю присвячено дослідженню функціонування англіцизмів у сучасному 

українському мовленні, зокрема в медіапросторі. У статті розглянуто поняття «англіцизми» 

(«англізми»), «запозичення»,  «іншомовні слова». Детально проаналізовано лексико-



семантичні групи сучасних запозичень із англійської мови та  специфіку їх фонетичного, 

морфологічного та правописного засвоєння українською мовою. Дослідження дозволяє 

стверджувати, що останнім часом в українській мові значно зросла кількість англізмів, що 

зумовлено активізацією міжнародних соціальних, економічних та політичних контактів, а 

також впливом англомовного медіапростору на мовлення сучасних українських засобів 

масової інформації та сферу побутового мовлення. 

Ключові слова: англізми, запозичена лексика, іншомовні слова, медіапростір, способи 

словотворення. 

Lytvynenko O. O. Anglisms in Modern Ukrainian. The article deals with the study of the 

functioning of anglicisms in modern Ukrainian broadcasting, in particular in the media space. The 

article presents the concepts of "anglicisms", "borrowing", "foreign words". The lexical-semantic 

groups of the modern borrowings from the English language and the specifics of their phonetic, 

morphological, and spelling consolidation of the Ukrainian language have been analyzed in detail. 

The research allows us to state that the number of anglicisms in the Ukrainian language has recently 

increased significantly, which is due to the intensification of international social, economic, and 

political contacts, as well as the influence of the English-language media space on the broadcasting 

of modern Ukrainian mass media and the field of everyday speaking. 

Key words: anglisms, borrowed vocabulary, foreign words, media space, methods of word 

formation. 

 

На сучасному етапі розвитку українська мова зазнає певних 

трансформацій у зв’язку з глобалізацією, інтернаціоналізацією, 

інтеграцією України до міжнародного економічного та політичного життя. 
Англійська мова поширюється як мова міжнародного спілкування, і, як 

наслідок, елементи англійської на лексичному, словотвірному, 

семантичному й фонетичному рівнях проникають до української, 

створюючи особливі комунікативні структури, розширюючи можливості 

виражальних засобів. 

Стан дослідженості проблеми та її актуальність. Проблему 

англіцизмів останнім часом активно досліджують в українській 

лінгвістиці Б. Ажнюк, М. Баган, О. Дьолог, Л. Чернікова, Т. Смілик [1; 3; 
4; 8]. Окремі науковці вважають англізацію природним мовним явищем, 

інші ж, навпаки, вбачають у цьому негативні для розвитку української 

мови риси, данину моді тощо. Актуальну мовознавчу проблему в сучасній 

українській мові становлять англіцизми, поява яких спричинена новітніми 

мовними контактами. 

З огляду на попередні дослідження можемо з упевненістю 

стверджувати, що новітньому періоду властиве прискорення асиміляції 

запозичених англіцизмів [6]. Доцільним буде розглянути й дослідити 
особливості вживання англіцизмів, класифікувавши їх за найбільш 

поширеними лексико-семантичними групами з метою з’ясувати їхнє 

значення та доцільність використання залежно від контексту. У зв’язку з 

цим ставимо такі завдання: з’ясувати значення англіцизмів, визначити 

способи їх творення та засвоєння в сучасній українській мові. 



Матеріалом дослідження послужило мовлення сучасних українських 

засобів масової інформації з мережі Інтернет, основну увагу зосереджено 

на сайтах новин, мовленні сучасних блогерів, а також на професійній 

лексиці та термінології в галузі комп’ютерних технологій, оскільки саме в 

цих сферах відбувається найактивніший процес запозичення з англійської 
мови. Об’єктом дослідження є англізми (англіцизми) в сучасному 

українському медіапросторі. Предметом дослідження стали окремі 

лексико-семантичні групи цих англіцизмів та їхні способи засвоєння в 

українській мові, а також стилістичні функції. Серед методів дослідження 

застосовано описовий з елементами статистичного та компаративного 

методів. У процедурі дослідження ми керувалися необхідністю 

класифікувати англіцизми за спільними ознаками, з’ясувати способи 

творення інших частин мови на ґрунті української мови від запозичених 
англійських іменників та дієслів, визначити закономірність правописного 

засвоєння англійських запозичень. Наукова новизна дослідження полягає 

в тому, що вперше проводиться аналіз впливу англіцизмів на формування 

сучасного українського узусу. 

Розглядати питання запозиченої лексики в контексті комунікації 

вбачаємо доцільним лише в тісному зв’язку із соціолінгвістичними та 

соціопсихологічними чинниками (мас-медіа, побутове спілкування, вікова 
та соціальна належність мовців, їхній культурний рівень тощо). Кожна 

національна мова функціонує й розвивається в контексті мов світу. Країни 

та їхні народи постійно перебувають у відносинах економічного, 

політичного, наукового та культурного характеру. Будь-які спроби 

штучної ізоляції національної мови від інших мов світу суперечить 

об’єктивним законам розвитку людства, а отже, взаємопроникнення 

мовних елементів є природними в процесі розвитку української мови. 

Слід зауважити, що в сучасному мовознавстві, на жаль, єдиного 
наукового підходу до проблеми засвоєння іншомовної лексики не 

спостерігаємо. Уживання її часто розглядається окремо від 

функціонально-стильового закріплення мовних засобів. Слід також 

враховувати й тенденцію до створення міжнародної термінології, що 

намітилася у процесі науково-технічного прогресу, до єдиних 

найменувань наукових понять і явищ, адже це сприяє закріпленню 

запозичених слів, що набувають інтернаціонального характеру. Крім того, 

окремі запозичення не мають еквівалентів і стають єдиними 
найменуваннями певних реалій, а це дає підставу вважати, що процес 

засвоєння іншомовних слів є необхідним для розвитку української мови, 

адже жива мова динамічна й постійно розвивається [2]. Цікаво, що одним 

із перших необхідність іншомовних запозичень в українському 

мовознавстві обґрунтував іще І. Франко [7].  



Як результат номінативної діяльності, наприклад, називання на основі 

запозичених з англійської мови нових для української дійсності реалій, 

відбувається, за спостереженнями філологинь Н. Попової та О. Петрової, 

«приведення мови на її номінаційно-лексичному рівні (мовної картини світу) 

в синхронну відповідність із її поняттєвою картиною. Освоєння запозичень 
відбувається на різних рівнях мовної системи, серед яких лексико-

семантичний і словотвірний є вищими ступенями асиміляції лексичних 

запозичень, а графічне, фонетичне і морфемне засвоєння становлять їх 

підґрунтя» [6]. 

Слід зазначити, що в сучасній мовознавчий термінології 

функціонують обидва терміни на позначення того самого поняття – 

«англізм» та «англіцизм», що своєю чергою потребує послідовності при 

використанні цих термінів. Англіцизми (англізми) відрізняються від 
узвичаєних запозичень із англійської мови тим, що мають виразне 

експресивне стилістичне забарвлення й зазвичай виступають або як 

відповідники до вже наявних у мові слів (наприклад, сленгове «шузи» – 

туфлі чи «забанити» – заблокувати, заборонити), або як назви нових 

реалій, своєрідні варваризми, але фонетично засвоєні українською мовою 

(наприклад, «джавелін», «хаймерз» тощо). На прикладі останніх можна 

дослідити роль воєнно-політичної ситуації в країні та її вплив на 
проникнення запозиченої лексики. 

Для більш детального дослідження пропонуємо розподілити 

досліджувані англізми за лексико-семантичними групами. У процесі 

роботи виділяємо такі: 

- молодіжний сленг; 

- назви з комп’ютерної галузі, інтернет; 

- назви із соціально-політичної галузі; 

- кулінарні й побутові назви; 
- назви з галузі культури та мистецтва. 

Слід зауважити, що перші дві групи часто взаємодіють одна з одною, 

англіцизми можуть проникати з однієї групи до іншої, змінюючи своє 

значення, наприклад, «гаджетом» або «девайсом» можуть називати не 

лише спеціальний пристрій, обладнаний мобільним інтернетом, але й 

будь-який пристрій, прилад побутового призначення тощо. У другій групі 

подекуди складно розмежувати термінологічну лексику та 

професіоналізми, великий прошарок складає так званий комп’ютерний 
сленг.   

Для ілюстрації процедури дослідження наведемо по декілька 

прикладів англіцизмів із кожної семантичної групи. 

Молодіжний сленг: агрити(ся) (англ. aggress) – сердитися, нападати, 

розпочинати агресивні дії; бан (англ. ban) – заборона на користування, 

блокування в соціальній мережі; крінж, кринж (англ. cringe) – «іспанський 



сором», відчуття зіщулення від сорому; лайк (англ. like) – «вподобайка», 

значок того, що особі це подобається, зазвичай в інтернеті або в 

месенджерах; олдскул (англ. oldschool) – традиційний, той, який наслідує 

ранні зразки якогось напряму або стилю; який вийшов із моди, 

старомодний, несучасний, застарілий; флексити (англ. flex) – хизуватися, 
хвалитися, вихвалятися, виставляти напоказ матеріальні цінності тощо. 

Назви з комп’ютерної галузі, інтернет: апдейтити (англ. update) – 

оновлювати комп’ютерну програму, бекапити (англ. back-up) – 

створювати резервні копії; гуглити, ґуґлити (англ. google) – шукати 

інформацію на веб-сайтах за допомогою онлайнового пошукового сервісу; 

залогінитися (англ. log in, login) – ввести ім’я користувача та пароль для 

входу в систему, або зареєструватися в інший спосіб; компайлити (англ. 

compile) – створювати комп’ютерну програма, що перетворює вихідний 
код, написаний певною мовою програмування, на семантично 

еквівалентний код в іншій мові програмування, який зазвичай необхідний 

для виконання програми машиною; кукі, куки (англ. cookie, cookies) – у 

комп’ютерній термінології поняття, яке використовується для опису 

інформації у вигляді текстових або бінарних даних, отриманих від 

вебсайту на вебсервері, яка зберігається у клієнта, тобто браузера; юзер 

(англ. user) – користувач комп’ютерної системи, пристрою, сайту, 
програми тощо. 

Назви із соціально-політичної галузі: аутсайдер (англ. outsider) – 

індивід, який майже не проявляє себе як особистість у суспільстві або 

соціальній групі людей; людина чи група учасників змагань, як правило, у 

спортивних та творчих роботах, яка, як очікується, програє; дауншифтинг 

(англ. downshifting) – соціальна поведінка або тренд, які стосуються 

людей, що живуть простим життям, щоб вийти з щурячих перегонів 

обсесивного матеріалізму і зменшити стрес; донáт (англ. donate) – це 
подарунок, зроблений фізичними або юридичними особами на благодійні 

цілі; імідж (англ. image) – комплекс вражень, які справляє людина на 

оточуючих; камінгаут (англ. coming out) – процес добровільного й 

усвідомленого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи 

гендерної приналежності; майндфулнес (англ. mindfulness) – безоціночна 

усвідомленість, яка виникає внаслідок свідомого скерування уваги на 

теперішній момент власного досвіду; фейспалм (англ. facepalm) – жест 

закривання обличчя рукою, відомий у багатьох культурах як прояв 
розчарування, сорому, зневіри, роздратування або збентеження тощо. 

Побутові та кулінарні назви: байтс (англ. bites) – обсмажені 

шматочки курячого філе; ланч-брейк (англ. lunch-break) – перерва на обід; 

оверсайз (англ. oversize) – одяг вільного крою, більший за розміром; 

спонджкейк (англ. sponge cake) – повітряний бісквіт; чизкейк (англ. cheese-



cake) – сирник, сирний пиріг; шейкер (англ. shaker) – пристрій для 

приготування змішаних напоїв і под. 

Назви з галузі культури та мистецтва: б’юті-блогер(ка) (англ. 

beauty blogger) – особа, яка веде блог, присвячений індустрії краси; 

дизайнер (англ. designer) – фахівець у галузі створення, конструювання й 
оформлення різних візуальних об’єктів, кліпмейкер (англ. clip maker) – 

фахівець, що професійно займається розробкою й постановкою 

рекламного ролика чи іншого творчого замовлення; крафтовий (англ. craft) 

– продукт, виготовлений не промисловим способом, а маленькими 

партіями за індивідуальними рецептами; овербукінг (англ. overbooking) – 

продаж більшої кількості місць, ніж насправді наявні селебриті (англ. 

celebrity) – добре відома людина, що має шанувальників; хайтек, гайтек 

(англ. hi-tech від high technology) – стилістичний напрям у сучасній 
архітектурі та дизайні, зорієнтований на функціональність; чайлдфрі 

(англ. child free) – субкультура та ідеологія, яка характеризується 

принциповим небажанням мати дітей попри таку можливість та ін. 

Як видно з наведених прикладів, характерними для англізмів 

фонетичними ознаками є наявність звукосполучень [ай], [ей], [дж]: 

дизайнер, кліпмейкер, спонджкейк. Серед словотвірних особливостей 

привертають увагу суфікси -ер на позначення роду діяльності: блогер, 
мейкер, менеджер – та та -інг/-инг для позначення процесу або явища: 

бодибілдинг, дауншифтинг, овербукінг тощо. 

Щодо семантичних груп англізмів, зазначимо, що переважну 

кількість становлять саме сленгізми та запозичення в галузі комп’ютерних 

технологій, причому серед останніх часто складно визначити, чи 

застосовується певне слово як термін чи як професіоналізм, наприклад, 

сайт або драйвер. Вважаємо, що ця галузь потребує окремого ґрунтовного 

дослідження. Окрім того, в українській мові стрімко розвивається 
комп’ютерний та мережевий сленг, що являє собою цікаве 

соціолінгвістичне явище, оскільки окремі лексеми запозичено разом із 

новими поняттями в галузі технологій.  

Слушне зауваження з цього приводу зробила К. Левченко, яка в ході 

дослідження дійшла висновку, що «молодіжний і професійний сленг 

мають зону перетину, в якій функціонує молодіжно-професійний сленг, 

зокрема соціолекти субкультур, музикантів, школярів, студентів тощо» 

[5]. Погоджуємося з такою думкою, адже подекуди розмежувати 
професійний і молодіжний сленг, наприклад, у комп’ютерній галузі, яка 

стрімко розвивається, видається неможливим. Отже спостерігаємо явище 

постійної мовної інтерференції на межі української та англійської мов, а 

також взаємообмін між лексичними групами побутових сленгізмів та 

комп’ютерних професіоналізмів уже на ґрунті української мови. 



Результати дослідження. За результатами проведеного дослідження 

стає очевидним, що переважна більшість англізмів являє собою коротші 

слова, ніж їхні українські відповідники, наприклад: лайк – вподобайка, 

фідбек — відповідь, бігборд — рекламний щит, спікер — доповідач, 

промовець тощо. Таким чином, у мові спрацьовує так званий «закон 
економії мовленнєвих зусиль» і слово, яке є коротшим і простішим, 

зручнішим для вимови, у тому числі запозичене, «приживається» в мові й 

починає активно використовуватися. Натомість новотвірні українські 

відповідники на кшталт «вподобайка», «малокошт» або «густосік» мають 

дещо штучний характер і не так активно використовуються в мові або й 

узагалі не підтримуються узусом через уже наявне запозичення 

англійського за походженням слова разом із самою реалією. 

За результатами проведеного дослідження 439 лексичних одиниць, 
не враховуючи варіантів, нами було з’ясовано, що найбільшу групу 

англізмів складають саме сленгізми (105 одиниць), а запозичення в ділянці 

комп’ютерних знань становлять майже таку саме кількість (102 одиниці), 

серед яких, у свою чергу, знаходимо велику кількість професіоналізмів та 

професійних жаргонізмів. Решта англізмів досить рівномірно 

розподілилася за групами соціально-політичної тематики (86 одиниць), 

побутової (77 одиниць) та назв із галузі культури й мистецтва (65 
одиниць), що свідчить про значну перевагу англійських запозичень саме у 

сфері сленгу та професійного сленгу, зокрема комп’ютерного. 

Варто наголосити, що більшість із досліджених дієслів – 56 із 72 – 

належать до другої дієвідміни й лише 16 – до першої. Слід особливо 

підкреслити, що замість уже досить узвичаєного дієслова 1 дієвідміни 

«сканувати» в живому мовленні використовується коротше дієслово саме 

2 дієвідміни «сканити», отже, тенденція щодо творення дієслів саме другої 

дієвідміни від запозичених із англійської мови коренів простежується в 
сучасному комунікативному просторі дуже явно. 

Інтерпретацію результатів дослідження можна подати у вигляді 

певної мовознавчої полеміки, адже погляди дослідників щодо 

функціонування англізмів у сучасному українському комунікативному 

просторі не є одностайними. Зазначимо, що подібні процеси відбуваються 

в багатьох мовах, де з плином часу виробляються відповідні мовні норми: 

мова або засвоїть іншомовне слово, якщо воно буде підтримане носіями й 

у ньому виникатиме потреба, або ж це слово буде відкинуте самою мовою 
як непотрібне, зайве, тому вбачати в цьому загрозу, на нашу думку, було 

би перебільшенням. З другого боку, англізми дозволяють збагатити 

синонімічний склад української мови, увиразнити стилістичні особливості 

вживання окремих слів.  

Практичне значення роботи. На нашу думку, результати проведеного 

дослідження можна використовувати під час підготовки спецкурсів з 



української та англійської мов, а також для укладання словників, розробки 

методичних посібників, створення тренувальних завдань і вправ з 

лексикології та правопису.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі 

висновки: 
1. Англізми мають виразне стилістичне забарвлення залежно від 

сфери використання.  

2. У розмовному мовленні англізми здебільшого виступають 

сленгізмами, надаючи мовленню сучасної української молоді відтінку 

сучасності.  

3. У мовленні засобів масової інформації англізми посідають вагоме 

місце й використовуються з метою активізації уваги й мислення читача чи 

слухача.  
4. У комп’ютерній галузі подекуди складно відокремити сучасні 

терміни англійського походження від професіоналізмів та жаргонізмів або 

сленгізмів. 

5. Серед дієслів значно переважають утворені суфіксальним 

способом форми, що належать до 2-ої дієвідміни.  

6. Слід приділити окрему увагу особливостям орфографічного та 

графічного засвоєння англіцизмів відповідно до норм, викладених у новій 
редакції українського правопису. 

Вважаємо, що в подальшому більш детального дослідження 

потребуватиме явище застосування англізмів у галузі комп’ютерних 

технологій та професійного сленгу, адже їхня кількість постійно зростає з 

розвитком технологій. Крім того, варто звернути серйозну увагу на 

особливості графічного та орфографічного засвоєння таких слів, зокрема 

написанню їх разом чи через дефіс, із апострофом чи без, з’ясувати 

доцільність застосування до них традиційного «правила дев’ятки» в 
українському правописі тощо. Це, своєю чергою, вимагатиме детального 

вивчення формування фонетичних та орфоепічних норм у процесі 

засвоєння англізмів українською мовою.  
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ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «ДУХОВНІ ЦІННОСТІ»  

У РОМАНІ ДЖ. РОУЛІНГ «ГАРРІ ПОТТЕР» 

Ляшенко А. П. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шастало В. О. 

Ця стаття присвячена дослідженню специфіки об’єктивації концептосфери «Духовні 

цінності» в романах Дж. Роулінг «Гаррі Поттер і келих вогню»  та «Гаррі Поттер і в’язень 

Азкабану». Детально проаналізовано поняття «концептосфера», «духовні цінності». 

З’ясовано також, що англійська нація характеризується наявністю власної системи цінностей, 

якій притаманні специфічні особливості, обумовлені історичними аспектами розвитку нації. 

Дослідження показало, що романи Дж. Роулінг про Гаррі Поттера характеризуються 

широкою системою духовних цінностей, до яких було віднесено віру в добро, його перемогу 

над злом, важливість сім’ї та цінність дружби, взаємодопомоги, сміливість, рішучість, 

чесність, справедливість, милосердя.  

Ключові слова: добро, дружба, духовні цінності, етика, зло, концепт, концептосфера, 

лексема, лінгвокультура. 

Liashenko A. P. Objectification of the conceptoshere "spiritual values" in 

J.K.Rowling's novel "Harry Potter". This article is devoted to the study of the specifics of the 

objectification of the conceptosphere "Spiritual Values" in J. Rowling's novels "Harry Potter And 

The Goblet Of Fire" and "Harry Potter And Prisoner Of Azkaban". The notion of "conceptosphere", 

"spiritual values" is analyzed in detail. It is also mentioned that the English nation is characterized 

by the presence of its own value system, which is characterized by specific features due to the 

historical aspects of the nation's development. The study has shown that J. Rowling's novels about 

Harry Potter are characterized by a wide system of spiritual values which include belief in good, its 

victory over evil, the importance of family and the value of friendship, mutual assistance, courage, 

decisiveness, honesty, justice, mercy. 

Keywords: concept, conceptosphere, evil, friendship, good, lexeme, linguistic culture, 

morality, spiritual values. 

Духовні цінності – одна з найважливіших складових світосприйняття 

як окремої особистості, так і нації взагалі. Духовні цінності формуються 

під впливом суспільства, історичних, релігійних та культурних факторів, є 

унікальним набором, властивим індивіду, народу.   
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Актуальність дослідження обумовлена постійним інтересом 

сучасної лінгвістики до особливостей функціонування лексем на 

позначення духовних цінностей, що  також робить актуальним 

дослідження специфіки об’єктивації концептосфери «Духовні цінності» в 

романах Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та Келих Вогню» та «Гаррі Поттер та 
В'язень Азкабану».   

Об'єктом нашого дослідження є наповнення концептосфери 

«Духовні цінності» в англомовній лінгвокультурі. 

Предметом дослідження є специфіка об’єктивації концептосфери 

«Духовні цінності» в романах Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та Келих Вогню» 

та «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану».   

Метою дослідження є аналіз особливостей об’єктивації 

концептосфери «Духовні цінності» в романах Дж. Роулінг «Гаррі Поттер 
та Келих Вогню» та «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану».   

Робота спирається на наступні методи дослідження: аналіз, синтез та 

узагальнення інформації з науково-літературних джерел; дефініційний 

аналіз; компонентний аналіз; контекстуально-інтерпретаційний аналіз; 

лінгвокультурний аналіз; метод суцільної вибірки; статистичний аналіз. 

Матеріалом для дослідження слугують тексти романів Дж. Роулінг 

«Гаррі Поттер та Келих Вогню» та «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану».   
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було здійснено 

спробу дослідження особливостей об'єктивації концептосфери «духовні 

цінності» у романах Дж. Роулінг «Гаррі Поттер та Келих Вогню» та «Гаррі 

Поттер та В'язень Азкабану».   

Теоретична значимість дослідження полягає в певному внеску 

отриманих результатів у розробку проблем об'єктивації концептосфери 

«духовні цінності».  

У межах дослідження встановлено, що поняття концептосфери 
розуміється як безліч маркованих ментальних одиниць лінгвокультури 

[5, с. 172]. Концептуальне поле – сегмент концептосфери, що відповідає за 

організацію певного когнітивно-семантичного простору [3, c. 69]. 

Концепти – ментальні явища, які оброблюються і фіксуються в пам’яті 

індивіда, та являють собою усвідомлюваний і значимий фрагмент 

людського досвіду [1, с. 15]. Концепти формують концептосфери.  

Встановлено також, що духовні цінності – складова ціннісної 

системи, продукт духовної діяльності [4]. До основних функцій духовних 
цінностей було віднесено такі, як: консолідуюча; інтегративна; 

комунікативна; естетична; морально-етична; символічна [2]. Духовні 

цінності становлять духовний код нації, є запорукою збереження 

політичної і соціальної стабільності суспільства.  

Аналіз показав, що англійська нація характеризується наявністю 

власної системи цінностей, якій притаманні специфічні особливості, 



обумовлені історичними аспектами розвитку нації. До основних 

цінностей було віднесено повагу до особистості, індивідуальної 

свободи, особистого простору, повага до праці, цінність сім’ї, дружби, 

любові у всіх її проявах, тощо.  

З’ясовано, що романи Дж. Роулінг про Гаррі Поттера 
характеризуються розгалуженою системою духовних цінностей. наведемо 

також статистичну характеристику частотності реалізації лексем на 

позначення духовних цінностей у романах «Гаррі Поттер та Келих Вогню» 

та «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану».   

У межах дослідження було виокремлено такі категорії цінностей, як: 

дружба, сімейні цінності, цінність отримання нових знань, сумлінність, 

милосердя, взаємодопомога, боротьба добра й зла, справедливість, 

сміливість, довіра, єдність, старанність, великодушність, шляхетність, 
щедрість. 

Встановлено, що категорія цінностей «Дружба» репрезентована 

такими лексемами та словосполученнями, як: friendship, friend/ -s, best 

friend / -s, crony / -ies, strong bond of friendship, a close friendship, unlikely 

friendship, understanding they didn’t need to put into word. 

- Ron Weasley, who was one of Harry’s best friends at Hogwarts, came 

from a whole family of wizards [6]. 
- In a bizarre twist, Hagrid is reputed to have developed a close friendship 

with the boy who brought around You-Know-Who’s fall from power—

thereby driving Hagrid’s own mother, like the rest of You-Know-Who’s 

supporters, into hiding [7]. 

Встановлено, що лексеми на позначення категорії цінностей 

«Дружба» вжито у творі 212 разів, з них: friendship (5), friend/ -s (185), best 
friend / -s (12), crony / -ies (5), strong bond of friendship (2), a close friendship 

(1), unlikely friendship (1), understanding they didn’t need to put into words 

(1).  

Категорія цінностей «Сімейні цінності» репрезентована такими 

лексемами та словосполученнями, як: family, family honor, parents love. 

- She’s always going on about how I should be upholding the family honor 

[6]. 
- Deprived of love since the tragic demise of his parents, fourteen year old 

Harry Potter thought he had found solace in his steady girlfriend at 

Hogwarts, Muggle-born Hermione Granger [7]. 

Встановлено, що лексеми на позначення категорії цінностей 

«Сімейні цінності» вжито у творі 62 рази, з них: family (57), family honor 
(2), parents love (3).  

Категорія цінностей «Цінність отримання нових знань» 

представлена такими лексемами та словосполученнями, як: knowledge, 



magical knowledge, magical knowledge must be guarded, replenished and 

polished, to work hard, study, it is fascinating to study, preparing, to teach you 

to fight, arming (в контексті knowledge), to practice constant, to learn. 

- “What are you doing Muggle Studies for?” said Ron, rolling his eyes at 

Harry. “You’re Muggleborn! Your mum and dad are Muggles! You 
already know all about Muggles!” 

-  “But it’ll be fascinating to study them from the wizarding point of view,” 

said Hermione earnestly. “Are you planning to eat or sleep at all this 

year?” [6]. 

- I’ve got one year to teach you how to deal with Dark—”. Now, according 

to the Ministry of Magic, I’m supposed to teach you countercurses and 

leave it at that [7]. 

Отже, лексеми на позначення категорії цінностей «Цінність 

отримання нових знань» вжито у творі 65 рази, з них: knowledge (19), 

magical knowledge (1), magical knowledge must be guarded, replenished and 

polished (1), to work hard (5), study (32), it is fascinating to study (1), preparing 

(6), to teach you to fight (1), arming (в контексті knowledge) (1), to practice 

constant (1), to learn (27). 
Категорія цінностей «Сумлінність» представлена такими лексемами 

та словосполученнями, як: had abided strictly by the law, conscience. 

- “I broke the law!” Harry said. “The Decree for the Restriction of 

Underage Wizardry!” 

- “Oh, my dear boy, we’re not going to punish you for a little thing like 

that!” cried Fudge, waving his crumpet impatiently. “It was an accident! 

We don’t send people to Azkaban just for blowing up their aunts!” [6] 

- He spoke as though he wanted to leave nobody in any doubt that all his 
ancestors had abided strictly by the law [7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Сумлінність» вжито у 

творі 5 разів, з них: had abided strictly by the law (1), conscience (4).  

Категорія цінностей «Милосердя» представлена такими лексемами 

та словосполученнями, як: mercy, to extend the hand of friendship.  

- Fudge was opening and closing his mouth as though no words could 

express his outrage. 
- “The second step you must take—and at once,” Dumbledore pressed on, 

“is to send envoys to the giants.” 

- “Extend them the hand of friendship, now, before it is too late,” said 

Dumbledore, “or Voldemort will persuade them, as he did before, that he 

alone among wizards will give them their rights and their 

freedom!”……..[7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Милосердя» вжито у 

творі 3 рази, з них: mercy (2), to extend the hand of friendship (1).  



Категорія цінностей «Взаємодопомога» представлена такими 

лексемами та словосполученнями, як: help, assistance.  

- “Yeah, it will,” said Ron fiercely. “You won’t have to do all the work alone 

this time, Hermione.  

-  I’ll help.” [6] 
- The moment he had got wind of the fact that he was expected to survive 

the summer on carrot sticks, Harry had sent Hedwig to his friends with 

pleas for help, and they had risen to the occasion magnificently [7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Взаємодопомога» вжито 

у творі 264 рази, з них: help (260), assistance (4).  

Категорія цінностей «Боротьба добра й зла» представлена такими 

лексемами та словосполученнями, як: good, evil, fight, fighting the most 

evil wizard, fighting the dark arts, a choice between what is right and what is 
easy, dark magic.  

- “He — he was taking over everywhere!” gasped Pettigrew. “Wh-what 

was there to be gained by refusing him?” 

- “What was there to be gained by fighting the most evil wizard who has 

ever existed?” said. 

- Black, with a terrible fury in his face. “Only innocent lives, Peter!” [6] 

Remember, if the time should come when you have to make a choice between 

what is right and what is easy, remember what happened to a boy who was 

good, and kind, and brave, because he strayed across the path of Lord 

Voldemort [7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Боротьба добра й зла» 

вжито у творі 765 рази, з них: good (318), evil (379), fight (37), fighting the 

most evil wizard (1), fighting the dark arts (2), a choice between what is right 

and what is easy (1), dark magic (27). 

Категорія цінностей «Справедливість» представлена такими 
лексемами та словосполученнями, як: innocent, justice, uncover the truth, 

save an innocent man, fair.  

- “Didn’t make any difference?” said Dumbledore quietly, “it made all the 

difference in the world, Harry. You helped uncover the truth. You saved 

an innocent man from a terrible fate.”  Terrible. Something stirred in 

Harry’s memory. Greater and more terrible than ever before… Professor 

Trelawney’s prediction! [6] 

- His and Ron’s lack of enthusiasm had done nothing whatsoever to curb 
Hermione’s determination to pursue justice for house-elves [7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Справедливість» вжито 

у творі 75 разів, з них: innocent (27), justice (11), uncover the truth (1), save 

an innocent man (1), fair (35).  

Категорія цінностей «Сміливість» представлена такими лексемами 

та словосполученнями, як: a law unto himself, daring, courage, brave.  



- But famous Harry Potter is a law unto himself. Let the ordinary people 

worry about his safety! Famous Harry Potter goes where he wants to, with 

no thought for the consequences.” [6] 

- “Harry Potter is brave and noble and Harry Potter is not nosy!” [7] 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Сміливість» вжито у 
творі 38 разів, з них: a law unto himself (1), daring (15), courage (5), brave 

(17).  

Категорія цінностей «Довіра, єдність» представлена такими 

лексемами та словосполученнями, як: united, strong bond of friendship, our 

aims are identical and our hearts are open, trust. 

- “There’s still the fact that Dumbledore trusts Snape, and I know 

Dumbledore trusts where a lot of other people wouldn’t, but I just can’t see 

him letting Snape teach at Hogwarts if he’d ever worked for Voldemort” [7]. 
Лексеми на позначення категорії цінностей «Довіра, єдність» вжито 

у творі 65 разів, з них: united (12), strong bond of friendship (1), our aims are 

identical and our hearts are open (1), trust (51).  

Категорія цінностей «Старанність» представлена таким 

словосполученням, як: to be put in the work. 

- I see no reason why everybody in this class should not achieve an O.W.L. 

in Transfiguration as long as they put in the work [7]. 
Словосполучення вжито у творах 2 рази. 

Категорія цінностей «Великодушність, шляхетність, щедрість» 

представлена такими лексемами та словосполученнями, як: generous of 

spirit, noble, selfless.  

- “Dobby knew sir must be a great wizard, for he is Harry Potter’s greatest 

friend, but Dobby did not know that he was also as generous of spirit, as 

noble, as selfless —” [7]. 

Лексеми на позначення категорії цінностей «Великодушність, 
шляхетність, щедрість» вжито у творі 15 разів, з них: generous of spirit (2), 

noble (12), selfless (1). 

Отже, здійснено статистичну характеристику частотності реалізації 

лексем на позначення духовних цінностей у романах Дж. Роулінг «Гаррі 

Поттер та Келих Вогню» та «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану» (див. 

табл.1).  Встановлено, що в центрі духовних цінностей романів 

знаходяться такі, як: дружба; сімейні цінності; цінність отримання нових 

знань; боротьба добра й зла. На периферії знаходяться: справедливість; 
сміливість, сумлінність; милосердя; взаємодопомога. 

Табл.1. Частотність вживання лексем на позначення духовних 

цінностей у романах Дж. Роулінг  

«Гаррі Поттер та Келих Вогню» «Гаррі Поттер та В'язень Азкабану» 



Боротьба добра й зла 

372 393 

Взаємодопомога 

130 134 

Дружба 

100 112 

Справедливість 

33 42 

Довіра, єдність 

35 30 

Цінність отримання нових знань 

32 33 

Сімейні цінності 

32 30 

Сміливість 

20 18 

Великодушність, шляхетність, щедрість 

7 8 

Сумлінність 

2 3 

Милосердя 

2 1 

Старанність 

0 2 

На основі статистичного аналізу можна зробити висновки про те, 

що духовні цінності є важливою складовою роману, основою сюжету, 

завдяки чому, твір має повчальний, виховний характер. Варто також 
зазначити, що система цінностей роману частково співпадає з 

цінностями сучасних англійців. 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бешлей О. В. Структура та змістове наповнення концепту Youth. Філологічні науки. 2020. 

Випуск 1 (83). С. 13—17 2. Духовні цінності та проблема морального розвитку особистості. 

URL: http://eparhia.dp.ua/publikatsii/stati/duhovni-tsinnosti-ta-problema-moralnogo-rozvitku-

osobistosti/ (Last accessed: 19.09.2022) 3. Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів 

знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої 

термінології). Київ: Вид. дім Дмитра Бураго, 2006. 328 с. 4. Павленко Ю. В. Історія світової 

цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. К.: Либідь, 2001. 3-те вид. 360 с. 5. Приходько 

А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивнодискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя: 

Прем’єр, 2008. 332 с. 

http://eparhia.dp.ua/publikatsii/stati/duhovni-tsinnosti-ta-problema-moralnogo-rozvitku-osobistosti/
http://eparhia.dp.ua/publikatsii/stati/duhovni-tsinnosti-ta-problema-moralnogo-rozvitku-osobistosti/


СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ: 
6. Rowling J. K. Harry Potter And Prisoner Of Azkaban. URL: 

https://pubhtml5.com/krqt/zpcy/Harry_Potter_and_the_Prisoner_of_Azkaban_(Book_3)_-

_J._K._Rowling/ (Last accessed: 15.09.2022) 7. Rowling J. K. Harry Potter And The Goblet Of Fire. 

URL: https://www.sociohbook.com/public/storage/items/1629457173147.pdf (Last accessed: 

16.09.2022) 

 

УДК 811.111'276:[316.773.2:004.738.5] 

ФЕНОМЕН МЕМУ В АНГЛОМОВНОМУ КІБЕРПРОСТОРІ 

Пруднікова О. В. (Харків) 

Науковий керівник: ст. викл. Пруднікова А. О. 

Стаття присвячена дослідженню інтернет-мемів в культурі англомовних країн. 

Розглянуто термін «інтернет-мем», види, функції та характеристики інтернет-мемів. 

Зроблено аналіз мему як нового культурного явища, що в найкоротші терміни реагує на всі 

знакові соціальні зміни в суспільстві. У ході дослідження була запропонована класифікація 

інтернет-мемів з точки зору впливу на сучасну культуру. Визначена роль інтернет-мемів у 

відображені культурних стереотипів англомовних країн. 

Ключові слова: англомовна культура, інтернет-мем, кіберпростір, комунікація, 

культурні стереотипи, медіапростір, цільова аудиторія. 

Prudnikova O. V. The phenomenon of a meme in the English cyberspace. The article is 

devoted to the study of Internet memes in the culture of English-speaking countries. The term 

"Internet meme" is considered, types, functions and characteristics of Internet memes were clarified 

in the article. An analysis of the meme as a new cultural phenomenon that responds to all significant 

social changes in society in the shortest possible time is conducted. In the course of the study, the 

classification of Internet memes was proposed which considered memes from the position of their 

influence on modern culture. The role of Internet memes in cultural stereotypes of English-speaking 

countries demonstration is determined. 

Keywords: communication, cultural stereotypes, cyberspace, English-speaking culture, 

Internet meme, media space, target audience. 

 

Інтернет-меми є новим феноменом у сучасному соціально-

культурному просторі. Незважаючи на свою недовгу історію, інтернет-

мем став масовим та популярним явищем інтернет-комунікації. 

Дослідники з різних країн, такі як Р. Докінз, Д. Рашкофф, П. Девісон, Л. 

Шифман, а також українські науковці, серед яких є і представники 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна С. 
Тарасова, А. Рязанов, присвячували свої наукові роботи аналізу цього 

феномену [4, 9, 10]. 

Мета даної статті надати оглядовий аналіз інтернет-мему, його 

функцій та класифікації, а також впливу на сучасну англомовну культуру, 

що може привернути увагу аудиторії, яка цікавиться інтернет-культурою, 

а також дослідників, чиї наукові роботи прямо чи опосередковано 

стосуються тематики інтернет-мемів. 



Актуальність теми пов’язана з ростом наукового інтересу до 

вивчення специфіки інтернет-комунікацій та інтернет-мему як 

наймасовішого прояву культури за всю історію. Актуальність 

дослідження мемів також пов’язана з  вивченням нових принципів 

розповсюдження та методів зчитування інформації сучасним 
користувачем в інформаційно перевантаженому кіберпросторі, а також 

впливом цього феномену на розвиток «культури участі» – відносно нового 

концепту соціальної взаємодії в суспільстві. 

Об’єктом дослідження даної роботи є меми англомовного сегменту 

мережі Інтернет. 

Предметом дослідження є вплив феномену інтернет-мемів на 

сучасну культуру англомовної спільноти. 

Метою дослідження є аналіз інтернет-мемів як джерела англомовної 
культури та вивчення їх ролі у формуванні сучасних соціальних зв’язків.  

У статті були розв’язані наступні завдання: 

- дано визначення поняття «інтернет-мем» та передумов його 

виникнення; 

- розглянуті види мемів, їх функції та характеристики; 

- проаналізовані тенденції розвитку сучасної англомовної 

культури; 
- проведено аналіз впливу інтернет-мемів на сучасну англомовну 

культуру; 

- розглянуто вплив національних стереотипів різних країн, а також 

геополітичних та історичних чинників на зміст та популярність 

певних інтернет-мемів. 

Серед методів, використаних у цьому дослідженні, насамперед слід 

зазначити спостереження за процесом генерації та розповсюдження 

інтернет-мемів у цифровому просторі, а також методи семантичного та 
семіотичного аналізу. 

Матеріалом дослідження стали меми, опубліковані на веб-сайтах 

США, Великої Британії, Австралії, Канади, а також в англомовному 

сегменті соціальних мереж. 

Науковою новизною роботи є запропонована класифікація інтернет-

мемів з позиції їх впливу на культурні аспекти сучасного суспільства, а 

також аналіз інтернет-мемів та відображених в них національних 

стереотипів в залежності від країни походження та активного поширення 
останніх.  

Практичне значення та перспектива подальшого дослідження 

полягає в можливості використання результатів роботи в прогнозуванні 

майбутніх тенденцій розвитку культури, а також для вивчення 

інструментів впливу на свідомість цільової аудиторії за допомогою 

інтернет-мемів. 



Інтернет-мем – це інформація у будь-якій формі, як правило, 

іронічного змісту, що спонтанно набуває популярності, але досить швидко 

втрачає актуальність та поширюється в Інтернеті різноманітними 

способами. Основні якості, які мають бути властиві одиниці інформації, 

щоб вона могла називатись мемом – це здатність до реплікації, тобто 
відтворення та розповсюдження між користувачами, та мутації – здатності 

видозмінюватись у процесі передачі. Безумовно, на початок двадцять 

першого століття інтернет-меми можна назвати наймасовішим проявом 

культури за всю її історію. 

Вигляд сучасної англомовної культури помітно відрізняється від 

інших епох її розвитку. Хоча частина суспільства залишається 

прихильниками традиційних цінностей, величезна частка населення є 

шанувальниками сучасної масової культури, яка сформувалась під 
впливом ЗМІ, загальнодоступності інформації та розвитку технологій. 

Перенасичення інформацією та необхідність розуміння складних процесів 

викликали потребу у спрощеному сприйнятті соціальних та культурних 

явищ. Тож поява інтернет-мемів – це закономірна відповідь на запит 

масової аудиторії до «економії мислення» та швидкого споживання 

численних новин у досить примітивній, схематичній формі. Інтернет-

меми дозволяють виділити актуальне із офлайн життя, інтерпретувати 
його та вписати його в контекст інтернет-культури, тим самим 

виробляючи та відтворюючи нові сенси.  

На даний момент існують численні класифікації мемів за різними 

ознаками [2, 3, 9]. Тож згідно до існуючих варіантів систематизації, меми 

можна поділяти по терміну життя, за формою відображення інформації, 

згідно каналів поширення, за специфікою та походженням або за 

джерелом виникнення. 

Якщо аналізувати характеристики мемів, то можна виділити наступні: 
актуальність, вірусність, гумористична спрямованість, емоційність, 

простота реалізації, репліційність, полімодальність, медійність та мімікрія 

[1]. 

Виконуючи соціальні та комунікативні функції, інтернет-мем є 

своєрідним інструментом розповсюдження і архівування інформації про 

актуальні соціальні і культурні події, він відображає сучасні стереотипи 

інтернет-спільноти та її реакцію на ці події. 

Можливості впливу мема на аудиторію постійно розширюються 
разом зі зростанням популярності соціальних мереж, виникненням нових 

форматів медіа та зміцненням масової культури. В дослідженні 

пропонується проаналізувати меми з позиції їхнього впливу на сучасну 

англомовну культуру. З цією ціллю меми було розглянуто з чотирьох 

аспектів: 

- мем – інструмент спрощення комунікації; 



- мем – механізм відтворення новин в сучасному суспільстві; 

- мем – індикатор суспільної думки; 

- мем – інструмент сегментування аудиторії.  

Тож, розглядаючи мем як інструмент спрощення комунікації, слід 

зауважити, що мова мемів стає самостійною мовою: часто людині навіть 
не потрібно використовувати вербальні символи, щоб висловити своє 

ставлення до ситуації, достатньо послатися на широко відомий мем, 

наприклад, із зображенням відповідного персонажу, щоб аудиторія 

зрозуміла емоцію і контекст, який мав на увазі автор. Яскравим прикладом 

мемів-реакцій, які замінюють вербальне спілкування, є інтернет-мем 

«фейспалм» (англ. face palm – обличчя, закрите долонею) (див. рис. 1) [11].  

 
Рис.1. Мем «Фейспалм» 

Коли співрозмовник висловлює безглузду думку, виникає бажання 

закрити обличчя руками. Цей жест пов'язаний з інстинктивним прагненням 

відгородитися від того, хто говорить, показати, що користувач не поділяє 

думку і вважає її абсурдною. Фейспалм – вираз сорому, незручності у 

відповідь на чиєсь безглуздя. У таких ситуаціях зазвичай говорять: «Яка 

нісенітниця». Але сучасному користувачеві достатньо розмістити 

зображення у коментарі, щоб його зрозуміли. Мем-реакція є настільки 
виразним, що пересічному користувачеві необов'язково знати історію його 

виникнення, знати хто саме на ньому зображений, такий мем не вимагає 

пояснень. 

Мем як механізм відтворення новин розглядається у зв’язку з появою 

нових медіа, а також з формуванням «культури участі», згідно з 

концепцією якої, сучасні користувачі відчувають необхідність не тільки 

споживати новини, а й приймати участь у створені новинного контенту 
[6]. Дослідження демонструють, що сучасна, особливо молодіжна, 

аудиторія частіше використовує мемі у якості джерела новин, ніж 

традиційні ресурси [5]. Той чи інший мем, який активно 

розповсюджується і обговорюється в соціальних мережах, найчастіше сам 

по собі вже створює новину. Мем зайняв свою нішу в сучасній 

журналістиці, додаючи в загальний порядок денний свій специфічний 

формат, як правило, гумористичної чи саркастичної спрямованості. 

Крім того меми не просто формують сучасні комунікативні 
практики, а й створюють нові можливості для висловлювання колективної 



думки відносно будь-якої сучасної події. І це дозволяє розглядати меми як 

індикатор суспільної думки. За ступенем популярності будь-якого мему 

можна судити про ступінь актуальності та гостроти порушеної в ньому 

проблеми для сучасного соціуму. 

Черговим підтвердженням цього стала пандемія коронавірусу 
COVID 19, яка, як будь-яка кризова ситуація, виявилася сприятливим 

середовищем для створення великої кількості мемів. Комічне 

переосмислення ситуації за допомогою мемів стає засобом зняття соціальної 

напруги, відповіддю на страх перед невідомою хворобою. Маска та захисний 

одяг, аналогії з чумою та посилання на вершників апокаліпсису обіграються 

в іронічних сюжетах креолізованих текстів і це допомагає людям усвідомити 

те, що відбувається, висловити своє ставлення до подій, позначити свої 

емоції, зменшити стрес за допомогою цієї особливої форми гумористичної 
культури. Крім того, введення обов’язкових обмежень на пересування, 

запровадження маскового режиму та режиму самоізоляції спровокувало 

хвилю обурення певних груп користувачів, які розгледіли у цих діях 

порушення їхніх прав та свобод. Ця негативна реакція суспільства 

проектується на інтернет-меми, присвячені абсурдним ситуаціям у зв'язку з 

новими правилами та обмеженнями, такі як заборона збиратись більш, ніж 5 

осіб або дотримуватись дистанції у переповненому транспорті у годину-пік. 
Тож інтернет-мем  – це емоційній відгук аудиторії, що виникає під впливом 

актуального порядку денного. Досліджуючи інтернет-меми на певну 

тематику, можна аналізувати ставлення суспільства до сучасних подій. 

Розглядання інтернет-мемів як інструменту сегментування аудиторії 

базується на їх здатності формувати соціальні зв’язки,  поєднувати групи 

з ідентичними культурними уподобаннями. Структура соціальних мереж 

має пропонує можливість зав'язування нових контактів безліччю шляхів, і 

саме мем здатний швидко дати людині відчуття своєї приналежності до 
певної групи та повноцінно вступити у віртуальну комунікацію. За 

допомогою мема можна впливати на цю комунікацію, показуючи 

спорідненість із співрозмовником або навпаки негативно маркуючи його. 

Для розуміння мема потрібно знати контекст. Користувачі розпізнають 

мем, усвідомлюють той сенс, який у ньому закладений, тому відчувають 

деяку близькість один до одного, перебувають у спільному культурному 

полі, говорять однією мовою. Об’єднуючи користувачів в групи за 

певними ознаками, інтернет-меми виступають інструментом соціально-
культурної диференціації цифрової аудиторії.  Вивчення цих груп 

допомагає визначити тенденції розвитку сучасної культури, а також 

побудувати комунікацію з цільовою аудиторію. 

Сучасна тенденція використовувати в повсякденному мисленні 

принцип «економії зусиль» для засвоєння великого обсягу інформації 

призвела до виникнення стереотипного мислення. Волтер Ліппманн у 



роботі «Громадська думка» (англ. Public Opinion) визначає стереотипи як 

упорядковані та схематичні зображення світу в голові людини, одна з 

функцій яких заощаджуватиме його зусилля при сприйнятті складних 

соціальних об'єктів [8]. Стереотипи вже досить тривалий час є предметом 

уваги міжкультурної комунікації. Кожна нація має свої власні уявлення 
про людей іншої культури. Ці стереотипи у суспільстві складаються як 

відносно самих себе, в межах свого культурного простору, так і щодо 

представників іншого мовного та культурного суспільства. Стереотип є 

фрагментом того узагальненого образу країни, народу або культури, який 

може створюватися протягом десятиліть або ж століть і трактуватись як 

етнічна самобутність. 

Завдяки розвитку технологій та процесам інтеграції і глобалізації 

культурні відмінності різних країн стають більш розмитими. Але 
стереотипи, які формувались століттями, і нині знаходять прояв у сучасної 

культурі. І оскільки мем – це наймасовіший прояв сучасної масової 

культури, то саме завдяки цьому феномену можна відстежити ті відмінності, 

які створюють у свідомості користувача уявлення про іншу країну. 

Англомовні країни мають багато спільних рис завдяки історичним та 

геополітичним передумовам, але безумовно існує безліч стереотипів, які і 

формують культурні відмінності у сприйнятті цих країн іншими націями. 
Наприклад, якщо проаналізувати добірку мемів про Австралію, то 

переважна їх більшість відображає три загальні стереотипі про цю країну: 

дуже спекотний клімат,  небезпечний тваринний світ та принцип «догори 

ногами», пов'язаний з географічним розташуванням Австралії відносно 

екватору.  

Розглядаючи мемі про Канаду, можна виділити закономірність: 

значна кількість мемів присвячена сніжному клімату (див. рис. 2) [13].  

 
Рис.2 Мем «Канадці такі: «Ура! Нарешті літо!» 

Один із найпопулярніших міфів про Канаду, що там завжди холодно, 

не є дійсним. Більшість канадців проживає вздовж кордону зі США де 

досить тепле літо. На західному узбережжі клімат дуже м'який, суворі 

зими характерні лише для північних провінцій. Літо в Канаді часто таке ж, 



або навить більш спекотне, ніж в інших великих містах Європи та США 

[7]. 

Окрім того, надмірна ввічливість канадців часто стає темою для 

обігравання у гумористичних меседжах мемів (див. рис. 3) [12].   

 
Рис. 3 Мем про ввічливість канадців 

На рис. 3 відображено канадський флаг з підписом: «Неможливо 

бути справжнім канадцем, якщо ті не вибачаєшся за те, що постійно 

вибачаєшся». Цей мем демонструє характерні риси поведінки жителя 

Канади, яку помітили представники інших країн: канадці завжди 
вибачаються, навіть якщо для цього немає приводу [7]. 

 Стереотипи про колоніальне минуле, про пиху та аристократизм 

британців також знайшли відображення у інтернет-мемах. Ці стереотипи 

не завжди відповідають дійсності, але ж істинні чи хибні, обґрунтовані чи 

необґрунтовані вони є невід'ємним елементом будь-якої культури і самим 

фактом свого існування вони впливають на свідомість людей, їх 

міжнаціональні контакти.  

Інтернет-меми стають сучасним інструментом відображення 
культурних стереотипів. І якщо зовні це виглядає як абсолютно 

несерйозна кустарна творчість користувачів глобальної мережі, то за 

експліцитним рівнем іронії зберігаються безліч значущих суспільних 

дискурсів.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ (ЗА ТЕМОЮ «ІГРИ ТА СПОРТ») 

Столярова О. Є. (Харків) 

Науковий керівник: ст. викл. Власова В. П. 

Ця стаття присвячена мультимедійним засобам навчання та їх впливу на сам процес 

навчання. У статті докладно розглянуто термін «мультимедіа». Детально проаналізовано 

різновиди мультимедійних засобів навчання як невідривну та необхідну частину освіти. 

Дослідження показує, що мультимедійні засоби прискорюють процес навчання, 

розширюють кругозір учнів та мають переваги у таких критеріях: наочність, різноманітність, 

швидкість підготовки та засвоєння матеріалу. Використання мультимедійних засобів у 

навчанні іноземній мові дають учням перевагу у практиці вимови слів, розуміння їх значення 

та сфери застосування. Також робота з вправами, у яких присутні мультимедійні засоби 

навчання мотивують учнів до спільної роботи, знімає напругу та полегшує розуміння мови 

через те, що у учнів підвищується інтерес до навчання та роботи у команді. 

Ключові слова: засоби навчання, іноземна мова, медіа, мотивація, мультимедіа.  

Stoliarova O. Y. Using Media Techniques In Teaching Foreign Language (on the Topic 

“Games and Sport”). This article is devoted to the multimedia used in teaching and their impact 

on the studying process itself. The article examined in detail the term «multimedia». It shows the 

analysis of the types of the multimedia teaching techniques as an inseparable and necessary part of 

studying. The research shows that multimedia tools fasten the studying process, broaden the 

students’ mind and have advantages in such criteria: visibility, variety, quickness of preparation and 

assimilation of the material. Using multimedia techniques in studying a foreign language gives 

pupils an advantage in practice and pronunciation of words, understanding their meaning and area 

of application. Moreover, working with exercises containing multimedia teaching techniques 

motivates pupils to cooperation, relieves tension and makes an easier understanding of a language 

as pupils’ interest to studying and working in a team raises. 

Keywords: foreign language, media, motivation, multimedia, teaching techniques. 

На сьогодні у вітчизняній літературі існує велика кількість робіт, 

присвячених мультимедійним засобам та їх зв'язку з освітою. Цим 

питанням присвятили свої праці такі провідні дослідники як: Ю. М. 

Казаков, В. О. Волинець, О. О. Мартинюк, О. І. Шиман та інші. 
Предметом вивчення цих дослідників є мультимедіа, а метою — довести 

на практиці, що мультимедіа є ефективною освітньою технологією 

завдяки властивим їй якостям інтерактивності, гнучкості й інтеграції 

різних типів навчальної інформації [4]. 

https://knowyourmeme.com/memes/facepalm
https://www.mycism.com/2021/09/umm-sorry-but-why-do-canadians-say-sorry-all-the-time/
https://www.pinterest.ca/pin/419397784020433577/


Взагалі, медіа та мультимедіа — це те, що ми зустрічаємо у 

повсякденному житті, але саме в навчанні вони є важливою частиною, яка 

не тільки додає знань, але й мотивує до навчання через свою доступність, 

простоту у використанні і розумінні та різноманітність. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що використання 
медіазасобів у процесі навчання іноземній мові на сьогодні є 

найсучаснішим та розповсюдженим видом навчання у школах. Різні 

автори освітніх програм та підручників намагаються покращити та 

розбавити програму шляхом застосування медіазасобів, бо саме через них 

учень ближче знайомиться з мовою та культурою країни, в якій цією 

мовою спілкуються. Використання медіазасобів також спонукає учнів до 

взаємодії між собою на уроці, тому практична частина уроку покращує 

поглинання інформації, вивченої за допомогою використання 

медіазасобів. 

Об'єктом дослідження стали медіазасоби навчання. 
Предметом дослідження є медіазасоби, що використовуються в 

освітньому процесі під час викладання іноземної мови за темою «Ігри та 

спорт». 

Мета дослідження полягає у детальному розгляді використання 

медіазасобів з точки зору окремих методів та методик у процесі 

викладання іноземної мови. 

Для досягнення поставленої мети в роботі розв'язувалися конкретні 

завдання: 

 дати визначення поняттям «медіа», «мудьтимедіа» та «медіазасоби 

навчання»; 

 розглянути медіазасоби на практиці та визначити рівень їх 

ефективності під час навчання іноземній мові. 

Відповідно до поставленої мети методи дослідження, які 

застосовувалися для добору й обробки матеріалу були наступними: 

1) метод контекстуального аналізу; 

2) метод логічного аналізу; 

3) описовий метод. 

Матеріалом дослідження стали розроблені матеріали з використанням 

медіазасобів навчання й підручника Т. Г. Пахомової та     Т. І. Бондар 

«Англійська мова (3-й рік навчання): підруч. для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти; 2-ге вид., перероблене», 2020 р., с. 8-25 [6]. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що у ньому вперше 

здійснено детальний порівняльний аналіз двох методик викладання 
іноземної мови: одної — класичної, з використанням підручника [6], 



другої — з використанням підручника та додатково розроблених 

матеріалів з використанням медазасобів. 

Медіа (англ. media — засоби, способи) — це канали та 

інструменти, які використовують, щоб зберігати, передавати й подавати 

інформацію або дані [2]. 

Мультимедійні засоби навчання — надійний інструмент у розвитку 

образного мислення, але лише інструмент. Наповнювати навчальний 

процес потрібно методологічними та методичними розробками, 

навчальними курсами. Тому розглядається багато різноманітних 

технологій для якісної організації процесу подання та засвоєння знань [1]. 

Мультимедіа часто описують як один продукт, одна історія, один 

канал, безліч форм контенту [2]. Мультимедіа означає можливість 

роботи з інформацією у різних видах, а не лише у цифровому вигляді, як 
у звичайних комп'ютерів. Мультимедіа-комп'ютери дозволяють 

відтворювати звукову (музика, мова та ін.), а також відеоінформацію 
(відеоролики, анімаційні фільми та ін.) [5]. 

Мультимедійні засоби навчання іноземної мови у школі не можуть 

замінити вчителя, але вони можуть вдосконалити й урізноманітнити 
діяльність вчителя, тим самим підвищуючи продуктивність учнів. Як 

відомо, людина, при вивченні іноземної мови і не тільки, запам'ятовує 20% 

відео інформації, 30% аудіо інформації. Якщо ж поєднати те, що вони 

бачать, чують і роблять одночасно, то продуктивність запам'ятовування 

становить 80% інформації [7]. 

Крім того, використання мультимедійних технологій у процесі 

навчання іноземної мови дозволяє більш широко і повноцінно розкрити 

творчий потенціал кожного окремо взятого учня. 

Мультимедійні засоби в процесі викладання іноземної мови у школі 

можуть охоплювати електронні підручники, самостійно підготовлений 
вчителем матеріал, презентацію інформації за допомогою програми 

PowerPoint, відеометод, електронну пошту, рольові ігри, електронні 

інтерактивні дошки та ін. 

У навчально-виховному процесі засоби мультимедіа виконують 

важливі дидактичні функції:  

 пояснення нового матеріалу, його закріплення або систематизація, а 

також додаткова ілюстрація до вже відомих фактів та знань; 

 наочне представлення вже відомих фактів, або нове їх висвітлення; 

 об'ємний матеріал може бути представлений у зручній та доступній 

формі [5]. 

До мультимедійних засобів навчання можна віднести: 



- мультимедіа-презентацію; 

- слайд-шоу; 

- електронний звіт; 

- мультимедіа-доповідь; 

- електронний журнал; 

- навчальні ігри, розміщені, як в Інтернеті (on-line), так і на різних носіях 

(off-line); 

- мультимедіа-тренажери; 

- навчальні фільми та відео демонстрації та багато інших мультимедіа-

систем [8]. 

Отже, «медіа» походить від слова «засоби» та представляє собою 

засоби отримання, передачі та збереження будь-якої інформації. 

Мультимедіа є одним способом навчання з великою кількістю 

можливостей та матеріалів для навчання. Використання мультимедіа має 

наступні переваги: 

- наочність; 

- доступність; 

- швидкість; 

- різноманітність матеріалів. 

Також мультимедіа зручні, значно покращують розуміння та 
розширюють кругозір у процесі навчання через наочність, що 

представляє собою візуальний, слуховий та змішаний види сприйняття 

інформації. Через свою різноманітність, мультимедіа дає можливість 

якомога краще розуміти, засвоювати матеріал та відпрацьовувати його 

через мультимедійні вправи. 

Мультимедійні засоби навчання не заміщують класичний вид 

навчання за допомогою вчителя, але значно покращують та 

прискорюють розуміння поданого матеріалу, що спрощує роботу 
вчителя та надає більшої мотивації учням. При використанні 

медіазасобів ефективність запам'ятовування інформації учнями складає 

80% [3]. 

Медіанавчання у викладанні іноземної мови має перевагу у тому, 

що розширює знання через опрацьовування додаткового матеріалу, який 

значно покращує розуміння теми, що вивчається та самої іноземної мови 

(вимова, інтонація, культура і т. п.). 

Для доведення цього було проведено 6 уроків у двох різних групах 
сьомого класу, що навчаються у Харківському університетському ліцею. 

Одна група навчалася за підручником [6], а інша — за цим самим 



підручником, але у якості додаткового матеріалу використовували 

медіазасоби (картинки, аудіо, відео та презентації). 

На першому уроці учні групи №1 ознайомилися з новою лексикою 

та записали нові слова у словник (назви спортивних ігор); прочитали 

короткі факти про види спорту та зробили вправу на перевірку рівня 

запам'ятовування цих фактів; зробили 2 вправи на використання дієслів 

was/were; розбили учнів по парам і вони склали діалоги на тему “What’s 

your favourite kind of sport?”. 
Учні групи №2 ознайомилися з новою лексикою з використанням 

малюнків, на яких зображені ці спортивні ігри і записали нові слова у 

словник; подивилися коротке відео про різницю між американським 

футболом та регбі; прочитали короткі факти про види спорту та зробили 

вправу на перевірку рівня запам'ятовування цих фактів; зробили 2 

вправи на використання дієслів was/were з використанням малюнку-

схеми, на якому коротко описане правило використання цих дієслів та 
подивилися коротке відео про ці дієслова; розбили учнів по парам і вони 

склали діалоги на тему “What’s your favourite kind of sport?”. 

На наступних уроках, з 2 по 5, медіазасоби використовувалися у 

наступних вправах: читали тексти з використанням аудіозапису; 

повторювали лексику з видів спорту, що учні вже знають, 

розподілившись на пари та зробивши діалоги за зразком, на якому є 

картинки; дивилися відео про формування питань з дієсловами was/were; 

дивилися коротке відео про спортсмена Тайгера Вудса; дивилися 
коротке відео про герлінг, щоб діти побачили, як ця гра виглядає; 

зробили вправу, у якій потрібно поєднати види м'ячів зі словами, які 

якось пов'язані з цим м'ячами, використовуючи зображення на 

малюнках; 

На останньому, шостому уроці з учнями була проведена 

контрольна робота за матеріалом, що вони пройшли на уроках. 

Після проведення шести уроків в двох різних групах з англійської 

мови 7 класу в Харківському університетському ліцеї, можна зробити 
такі висновки, що група, яка займалася з додатковими матеріалами, що 

складалися за допомогою різних медіазасобів (картинки, аудіо та відео) 

краще розуміла матеріал, швидше залучалася до роботи як окремо, так і 

разом один з одним, а також мала більший інтерес до отримання 

подальших знань за темою «Ігри та спорт». 

Під час занять були проведені проміжкові самостійні роботи та 

тематична контрольна робота у вигляді тестів. У процентному 
співвідношенні оцінки у двох групах вийшли різними. 

Група №1: 

- оцінка 5 — 40% 



- оцінка 4 — 55% 

- оцінка 3 — 5% 

- оцінка 2 — 0%. 

Група №2: 

- оцінка 5 — 92% 
- оцінка 4 — 7% 

- оцінка 3 — 1% 

- оцінка 2 — 0%. 

За результатами оцінювання успішності учнів стало зрозуміло, що 

учні з групи №2 отримали набагато більше вищих оцінок (4 та 5), ніж 

учні з групи №1. 

Отже, медіазасоби значно спрощують роботу учнів через наочність та 

різноманітність, а також спонукають їх до більш активної роботи в класі. 
Перспективу подальшого дослідження може скласти аналіз різних 

освітніх програм з використанням медіазасобів у викладанні іноземної 

мови та контроль за успішністю учнів, що навчаються за такою 

програмою. 
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Науковий керівник: канд. філол. наук Язловицька О. В. 

Ця стаття присвячена дослідженню мовленнєвого впливу в англомовній неофіційній 

комунікації на матеріалі англомовного кінодискурсу. У статті надані результати аналізу 

стратегій мовленнєвого впливу, таких як аргументація (раціональна та емоційна) та сугестія, 

а також розглядається специфіка застосування цих методів у побутовому міжособистісному 

спілкуванні.  
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Stulova О.О. The specificity of the embodiment of speech influence in the English-

language informal interpersonal communication. This article is devoted to the study of the nature 

of speech influence in informal interpersonal communication based on the material of the English 

film discourse. The article discusses in detail the specifics of the use of verbal and non-verbal means 

of using rational and emotional argumentation, as well as the method of suggestion, and the results 

obtained identify the frequency and productivity of these strategies of speech influence in informal 

communication. 

Key words: argumentation, communication, communicative act, emotional argumentation, 

informal communication,  speech influence,  suggestion 

Феномен комунікація привертає увагу науковців ще з давніх часів, 

адже процес комунікації є фундаментальним елементом людської 

взаємодії. Усі живі істоти обмінюються інформацією, тому важливим стає 

дослідження алгоритму комунікації, її природи та особливостей. 

Комунікація постає як акт спілкування між двома або більше 

особами, заснований на взаєморозумінні [3, с. 199]. 

Людською природою закладено тенденцію до психологічного 

впливу у процесі мовленнєвої взаємодії, так чи інакше усі індивіди схильні 

до переконування співрозмовника з метою прийняти точку зору того, хто 

висловлює певну ідею за допомогою лінгвальних (вербальних) та 

екстралінгвальних (невербальних) засобів [5, с. 159–165]. 

Привертає особливий науковий інтерес модифікація мовленнєвого 

впливу у міжособистісній неофіційній взаємодії між комунікаторами, 

адже саме у побуті ми можемо виявити та простежити зміни у виборі тих 

чи інших шляхів впливу. Тому дослідження найпродуктивніших методів 

мовленнєвого впливу займає провідне місце у вивченні комунікації. 

Актуальність даного дослідження полягає у важливості та 

практичності ґрунтовного вивчення найпоширеніших стратегій реалізації 

мовленнєвого впливу, що може сприяти дослідженню даного напрямку 

українськими та зарубіжними мовознавцями у рамках лінгвістики, 

стилістики та психології. 

Об’єктом дослідження є комунікативні акти, у яких наявні стратегії 

мовленнєвого впливу (раціональна та емоційна аргументація, а також 

сугестія). 

Предметом дослідження виступає специфіка втілення методів впливу 

на реципієнта у комунікативних актах неофіційного спілкування 
кінодискурсу.    

Мета дослідження полягає в аналізі реалізації та специфіки 

вербального та невербального вираження раціональної аргументації через 



етапи ствердження, доведення, контраргументації тощо; емоційної 

аргументації через продуктивне застосування чотирьох найуживаніших 

почуттів емоційного зараження (страх, гордість, жаль та сором); сугестії, 

потужність якої визначається соціальними ролями та віком комунікаторів. 

 Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання таких завдань: 

- надати визначення поняття «мовленнєвий вплив»;   

- провести аналіз відображення комунікативних актів у 

реалізації мовленнєвого впливу у побутовому спілкуванні; 

- проаналізувати специфіку раціональної аргументації 

комунікаторами на предмет ефективного застосування елементів такої 

аргументації; 
виявити та систематизувати найпродуктивніші почуття емоційного 

зараження та їхнє функціонування у реалізації емоційної аргументації; 

- проаналізувати сугестію як вид мовленнєвого впливу. 

Матеріалом дослідження є 80 комунікативних актів мовленнєвого 

впливу, вилучених із 3 англомовних телесеріалів.  

В якості методів, що застосовуються у ході дослідження, 

використовуються метод суцільної вибірки, лінгвістично-описовий та 

контекстуально-інтерпретаційний методи. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що результати нашого 

дослідження можуть допомогти ідентифікувати нові прийоми та стратегії 

мовного впливу у неофіційній комунікації, а також оновити та доповнити 

дані щодо елементів аргументації та сугестії.  

Практична значущість обумовлена можливістю використання 

результаті дослідження у викладанні курсів з психології спілкування та 

лінгвістики, робіт на тему кінодискурсу, побутового жанру усного 

спілкування, а також курсів сучасної англійської мови.  

Поняття «міжособистісної комунікації» розглядається у багатьох 

дисциплінах: психологія, соціологія, медицина, проте нас цікавить саме 

лінгвістичний підхід до цього феномену. За визначенням Г.О. Дорошенко, 

міжособистісна комунікація – це процес обміну інформацією між двома 

або більше особами, які вступили у контакт один з одним [1, с. 204]. 

Компонентами цього процесу є: 

повідомлення – власне інформація, яку хоче донести одна особа іншій); 

- комунікатори з чітко визначеними ролями, де суб’єкт – це 

адресат повідомлення та об’єкт – отримувач повідомлення; 

- комунікативний акт (КА) – це комунікаційна ситуація, в якій 
відбувається обмін повідомленнями у певному місці та часі;  

- комунікаційний хід (КХ) – це складник КА, кожна з реплік 

комунікаторів. [8, с. 142–143] 



Мовленнєвий вплив, як односторонній вплив на одну людину або 

групу людей, вважається успішним тільки у разі реалізації комунікативної 

мети (КМ) – інтенції суб’єкта переконати об’єкт комунікації. КМ 

досягається за допомогою певних стратегій, обраних конкретно під 

КА [4, с.  198]. 

Однією із таких методів є аргументація – «послідовність 

використання доказів та фактів дійсності з метою доведення реципієнту 

певної точки зору» [8, с. 97]. У свою чергу метод аргументації поділяється 

на дві категорії – раціональна та емоційна аргументація.  

Сутність першої полягає у апелюванні до раціо, логіки та 

фактичності доказів, які використовує адресат повідомлення у процесі 

комунікації. Сутність емоційної аргументації ґрунтується на використанні 

емоції як основного інструменту переконання, апелювання до почуттів 

співрозмовника. 

У процесі нашого дослідження ми виявили, що використання 

раціональної аргументації проходить певні етапи: ствердження, 

докази/дані, контраргументи [11, с. 87–131]. 

Успішність такої аргументації залежить від того, наскільки чітко та 

логічно оформлене ствердження, а саме перша теза адресата 

повідомлення. Проаналізувавши 30 КА раціональної аргументації 

виявилось, що: 

- у 64% (19 КА) ствердження є чітким і правильно оформленим, 

що впливає на успішність мовленнєвого впливу; 

- у 36% (11 КА) ствердження  відсутнє на початку аргументації, 
або може бути сформовано не належним чином для продуктивного 

переконання об’єкта КА. 

У наступному КА наводиться приклад вживання раціональної 

аргументації у міжособистісній комунікативній взаємодії.   

- Amy: Um... Well... I'm getting married.  

- Rachel: What? Oh my God! To who?   

- Amy: This guy! He has a killer apartment. And it's on Fifth. And the 

elevator opens up right into the living room.  

- Rachel: Sweety, I gotta tell ya... it sounds a little bit like you like the 

apartment more than you like... Нoney, you know, I once also almost married 

somebody that I didn’t love. Do you remember Barry?  

- Amy: Humpf, remember him?  

- Rachel: Listen, not marrying Barry was the best decision that I ever, 

ever made. Honey, you deserve true love. Your soulmate is out there, 



somewhere. Someone that is your age, that is smart, that is fun and that you 

care about!  

- Amy: (thinks about it) You’re right, you’re right! I’m gonna do it! [11] 

Даний КА складається з 6 КХ. Рейчел переконує сестру (Емі) у 

хибності намірів одружитися з багатієм, адже справжнє кохання 

важливіше. Рейчел чітко формулює ствердження стосовно цього приводу: 

«Звучить, ніби тобі подобається не чоловік, а його нерухомість». 

Оформивши логічне та правдиве ствердження, жінка наводить аргументи 

у вигляді власного реального досвіду, надалі використовує потужні 

лексеми, перераховуючи кращий варіант чоловіка для своєї сестри: « 

Хтось твого віку, хтось розумний, хтось веселий, хто буде про тебе 

піклуватись!». У даному випадку використання стратегії раціональної 

аргументації призвело до позитивного завершення КА, адже  апеляція до 

раціо, правильне оформлене ствердження та використання відповідних до 

ситуації доказів – все це впливає на успішну реалізацію мовленнєвого 

впливу. 

Емоційне зараження як явище рефлекторного перенесення 

поведінки, почуттів та емоції однієї людина на іншу є концептом 

емоційної аргументації [9]. 

В основі такої аргументації як інструменту мовного впливу є почуття 

та переживання комунікаторів, а раціональна складова не грає вагомої 

ролі чи повністю відсутня. Комунікатори опускають факти дійсності, 

ігнорують причинно-наслідкові зв’язки та повністю спираються на емоції. 

Дослідниця Тетяна Стасюк пропонує наступну класифікацію 

емоційного впливу: підбадьорення, розрада, скарга, жарт, глузування, 

хвастощі, образа, погроза, висловлення емоцій (наприклад, жалю, радості, 

здивування) [6, с. 86].  Ми проаналізувати 26 КА емоційного зараження та 

виявили чотири найпродуктивніші емоції мовленнєвого впливу:  

- страх 38% (10 КА); 

- гордість 27 % (7 КА); 

- жаль 19 % (5 КА); 

- сором 16% (4 КА). 

Наприклад, емоція сорому має яскраве відображення у розмові між 

двома підлітками, де дівчина закохана, а хлопець не відповідає 

взаємністю: 

- Jane: you don't… you don't love me anymore?  

- Mike: What… Who… Who said that I didn't?  

- Jane: You never say it.  



- Mike: I say it.  

- Jane: You can't even write it, Mike. "From Mike." "From Mike." 

            "From Mike." 

- Mike: Okay, okay. Jane, you're being ridiculous. [13] 

КА складається з 5 КХ. Джейн глибоко ображена, бо Майк зачепив 

її почуття, не освідчившись у коханні. Емоційне зараження відбувається, 

коли дівчина ставить питання «Ти мене більше не любиш?», таким чином 

змушуючи хлопця почувати сором за те, що тому не вистачає сміливості 

освідчитись. Майк заперечує: «Що…Хто…Хто тобі сказав, що ні?», 

проте так і не говорить слова яких чекає дівчина. Аргументація Джейн 

базується на почутті зачепленої гордості, проте дівчина «заражає» саме 

емоцією сорому, змушує Майка прийняти факт того, що він не достатньо 

уважний до неї. У даному випадку вживання емоційної аргументації 

призводить до вдалого завершення КА, адже мовленнєвий вплив був 

реалізований, а комунікативна мета досягнута – змусити хлопця почувати 

сором за скоєне. 

Третьою продуктивною стратегією мовленнєвого впливу вважаємо 

сугестію – психологічний цілеспрямований вплив на людину, який 

орієнтований на зниження критичності мислення [2, с. 133]. 

Основою такого мовленнєвого впливу є навіювання через підсвідоме 

людини, гіпнотичне звернення до почуттів та станів [10, с. 26]. 

- Lucifer: What do you desire, Malcolm? What do you yearn for in 

that rotten soul of yours? 

- Malcolm: - I… 

- Lucifer: You've been given a second chance, Malcolm. Is killing 

Detective Decker really what you want to do with it? 

-  Malcolm: I don't. 

-  Lucifer: No, of course you don't. You want to live, don't you? 

- Malcolm: I do. More than almost anything. [12] 

КА відбувається у шість КХ, де Люцифер реалізує потужний 

психологічний вплив за допомогою вербальних та невербальних засобів, а 

також вдається до сугестивного мовленнєвого впливу на співрозмовника. 

Важливу роль відіграє статус сугестора, адже Люцифер – відомий 

підприємець, якого знає усе місто, багатий та впливовий. Хоча вік чоловіків 
приблизно однаковий, це не впливає на продуктивність навіювання, 

статусність Люцифера, а також правильно підібрані мовні засоби, 

жестикуляція та міміка допомагають у реалізації мовленнєвого впливу через 



навіювання. Інтенція Люцифера – дізнатись чого хоче Малколм – була 

досягнута: «Люцифер: Ти хочеш жити, чи не так?  

– Малколм: Так. Більш за все». 

У ході нашого дослідження ми виявили, що на успішність втілення 

сугестії впливають такі фактори як вік комунікаторів, об’єктно-суб’єктні 
відношення: 

- сугестор старший за віком та має більше авторитету у 71% (17 КА); 

- сугестор та сугеренд одного віку та статусу 29% (7 КА); 

Отже, комунікація – це невід’ємна складова людської взаємодії, при 

реалізації якої кожному індивіду притаманне прагнення реалізувати 

мовленнєвий вплив на співрозмовника задля досягнення власної 

комунікативної цілі. Вплив може бути реалізовано за допомогою низки 

стратегій: раціональна аргументація, емоційна аргументація та сугестія 

(навіювання). Кожен метод має свої характеристики ти прийоми 

реалізації, проте основними складовими є лінгвальні (вербальні засоби) та 

екстралінгвальні (невербальні засоби), а також культурний, соціальний 

контекст комунікативного акту. У ході дослідження було виявлено, що 

кінодискурс відображає сутність неофіційного міжособистісного 

спілкування і слугує відповідним матеріалом для проведення дослідження 

мовленнєвого впливу та комунікації в цілому. 

Перспективами дослідження є подальше усебічне вивчення та аналіз 

мовленнєвого впливу у розрізі неофіційної комунікації кінодискурсу, 

адже з’являються нові моделі реалізації впливу, які можуть вказувати на 

зміни у процесах аргументації, сугестії та мають бути зафіксовані. 
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ОБРАЗНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ VIRTUE/ЧЕСНОТА 

В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ 

Чернишов В. В. (Полтава) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Шастало В. О. 

Статтю присвячено розгляду образної складової концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА в 

англомовному дискурсі. Методологічною передумовою дослідження образної складової 

концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА виступає прояснення понять «дискурс», «англомовний 

дискурс», аналіз поняття «концепт» та прояснення структури та функціоналу концепту у 

концептуальній і мовній картинах світу через виділення діадної та тріадної структур 

концепту. Діадна структура дозволяє виділити центральний та периферійні компоненти 

номінативного поля концепту, тріадна – висвітлити його поняттєвий, ціннісний й образний 

компоненти. Виділені найбільш значущі метафоричні моделі концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА 

в англомовному дискурсі у спектрі концептуальної метафори у трьох аспектах – 

структурному, орієнтаційному, онтологічному. 

Ключові слова: англомовний дискурс, дискурс, концепт, концептуальна картина світу, 

метафора, мовна картина світу, образна складова концепту, чеснота. 

Chernyshov V.V. Figurative constituent of the concept of VIRTUE in the English 

discourse. The paper focuses on the figurative constituent of the concept of VIRTUE in the English 

discourse. The methodological prerequisites for the study of the figurative constituent of the concept 

of VIRTUE are the clarification of the concepts “discourse”, “English discourse”, the analysis of 

the notion “concept” and the elucidation of the structure and functionality of the concept in 

conceptual construal of the world through the definition of dyadic and triadic structures of the 

concept. The dyadic structure allows highlighting the central and peripheral components of the 

nominative field, as the triadic one enables highlighting its notional, value and figurative 

constituents. The paper highlights the most significant metaphorical models of the concept of 

VIRTUE in the English discourse in the spectrum of conceptual metaphor (structural, orientational, 

ontological). 

Key words: concept, conceptual construal of the world, discourse, English discourse, 

figurative constituent, world, metaphor, virtue. 

 

Актуальність дослідження зумовлена передусім трьома головними 

чинниками: 
По-перше, це загальна теоретична цікавість до питань 

лінгвокультурології, що спостерігається у сучасному мовознавстві (як 

зарубіжному, так і вітчизняному). Ця цікавість є плідною з огляду на те, 

що саме лінгвокультурне моделювання уможливлює віднаходження 

відповідей на питання, які до того знаходилися (нібито) поза сферою 
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компетенції мовознавства та мовознавців, але разом із тим, не могли бути 

розв’язані без залучення знань у галузі лінгвістики – ті міждисциплінарні 

питання, що постають на перетині різних наукових дисциплін, й які наразі 

визначають як такі, що належать до загальної сфери когнітивістики і 

когнітивних досліджень. 
По-друге, концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА має важливе значення у 

контексті інтелектуальної та поведінкової культури не тільки для розуміння 

специфіки й особливостей англомовного дискурсу та комунікації, але також 

і у світовому масштабі західної культури, з огляду на його інтегральне 

значення для культур, генетично пов’язаних з європейською традицією. 

По-третє, дослідження характеристик концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА 

уможливлює прояснення системи мовних пріоритетів англомовної 

спільноти. 
Об’єктом дослідження є лінгвокультурний концепт VIRTUE / 

ЧЕСНОТА у контексті англомовного дискурсу. 

Предметом дослідження виступає образна складова концепту 

VIRTUE / ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі. 

Мета дослідження – подати комплексну характеристику образної 

складової лінгвістичного концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА, вербалізованого 

у межах та засобами англомовного дискурсу. 
Досягнення мети реалізується через розв’язання низки завдань, а саме: 

- окреслити поняття дискурс та англомовний дискурс; 

- визначити поняття концепту у межах дискурсу, прояснити його 

структуру та засоби його вербалізації; 

- подати короткий опис поняттєвої, ціннісної та образної складових 

концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі; 

- розкрити реалізацію образної складової концепту 

VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі. 
Матеріал дослідження – в якості базової одиниці дослідження 

виступає текстовий фрагмент, у якому знаходить актуалізацію 

лінгвокультурний концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА. Загальна кількість 

проаналізованих фрагментів – близько 500 одиниць. 

Наукова новизна дослідження полягає у визначенні й аналізі 

образної складової концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному 

дискурсі. 

Практичне значення дослідження конституюється можливістю 
використовувати його результати у лекційних курсах із лексикології 

англійської мови, спецкурсах з когнітивної лінгвістики. 

Говорячи про дискурс, під дискурсом ми розуміємо передусім 

мовлення – використання мови у різних контекстах спілкування, як 

повсякденного, так і у літературній творчості, різних жанрових контекстах, 

тощо. Тобто, можна сказати, що дискурс бачиться нам доволі широко – як 



ужиток мови у реальних життєвих ситуаціях. Відповідно, у даній роботі, ми 

не звужуємо поняття дискурсу до певної сфери, не виділяємо окремих 

дискурсів – повсякденного, художнього, морального, релігійного, 

юридичного, тощо, а фокусуємось передусім на узусі, вжитку того концепту, 

який розглядаємо, у царині англійської мови – англомовного дискурсу. 
Л. Пасик подає ще більш стисле й концентроване визначення 

концепту, з огляду на його посередницьку роль між культурою і мовою: 

«Концепт – це ментальна одиниця, елемент свідомості, який відіграє роль 

посередника між культурою і мовою» [2, c. 136; курсив мій – В.Ч.]. 

Концепт, таким чином, є одиницею дискурсу. Проте, визначення 

природи концепту було б неповним без прояснення структури і складових 

концепту. У сучасній лінгвістиці існує два фундаментальних підходи до 

опису структури концепту. Структуру концепту зазвичай описують або як 
діадну, або як тріадну.  

Діадна структура концепту включає в себе поняття ядра та 

периферії. Виявлення номінативного поля концептуального ядра 

здійснюється через виявлення ключових слів та його синонімів, які 

позначаються високою частотою їх ужитку та найбільш узагальненою 

семантикою, прояснення конкретно-образних характеристик концепту. 

Периферійні компоненти номінативного поля виявляються через 
контекстуальний аналіз текстів, прояснення лексичних, фразеологічних, 

дериваційних та пареміологічних структур концепту.  

«І. Стернін та З. Попова виділяють два способи побудови ядра 

номінативного поля, а саме: 1) завдяки підбору синонімів та похідних лексем 

до ключового слова, при цьому під ключовим словом розуміється така 

лексична одиниця, яка найбільш вичерпно номінує досліджуваний концепт; 

2) через аналіз контекстів, в яких вербалізується досліджуваний концепт, 

наприклад на матеріалі художніх або публіцистичних текстів» [1, c. 65]. 
Тріадна структура концепту зазвичай репрезентується як набір 

поняттєвої, образної та ціннісної складових:  

- поняттєва складова – відображає ознакову та дефініційну 

структуру; 

- ціннісна складова – розкриває сукупність значущих орієнтирів 

вагомих для людини та суспільства; 

- образна складова охоплює царину когнітивних метафор. 

Українська дослідниця О. Джеріх вірно зауважує: «До образної 
складової входять когнітивні ознаки, утворені внаслідок метафоричного 

або метонімічного переносів, та перцептивні, тобто ознаки, які 

сформувалися в результаті чуттєвого сприйняття носіями феноменів та 

явищ реальної дійсності» [1, c. 65-66]. 

Поняття концепту у сучасній лінгвістиці інтерпретується як 

динамічне і варіативне ментальне утворення, центральним ядром якого є 



поняття, яке споглядають крізь призму людського досвіду. Разом із тим, 

будучи одиницею (або квантом) людського пізнання і досвіду, концепт не 

є суто логічним конструктом – окрім статичного логічного ядра, 

представленого поняттям, він має також і інші, не менш важливі виміри, 

що покликаються на чуттєвий досвід образно-естетичного переживання, 
емоційну складову, що значною мірою залежать від динаміки змін у світі, 

суб’єктивного досвіду і переживань і саме у такий спосіб розкривають 

денотативний і конотативний зміст поняття. 

Підставою для створення мовної картини світу є вербалізація 

концептуальної картини. У той же час, вербалізація передбачає 

використання наявного інструментарію мови, що обумовлює 

двосторонній зв'язок між концептуальною і мовною картинами світу – 

через вербалізацію, мова впливає і на концептуальну картину світу, 
коригуючи у певний спосіб і структури концептуальної картини світу. 

Проте, таке коригування не є абсолютним, а радше частковим, оскільки 

концептуальна картина світу не піддається абсолютній вербалізації, 

включає глибинні невербальні елементи. 

Вербалізація, а отже і певна структуризація концептуальної картини 

світу здійснюється через систему доменів мовної картини світу. Саме 

домени створюють те тло, на якому відбувається вичленовування 
концептів й у межах якого існують конкретні концепти. 

Структурно і семантично концепти є основою для опису мовного 

матеріалу, але разом із тим його розташування у мовній картині світу 

обумовлює і впорядковує у певний спосіб саму концептуальну картину 

світу. Таким чином, концепт виконує посередницьку функцію між 

концептуальною і мовною картинами світу, створюючи умови і підводячи 

базу для формування загальної концептуально-мовної культури. Концепт 

VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі. 
Узагальнюючи вжиток слова virtue в англійській мові, автори 

Оксфордського словника англійської мови [6] концептуально 

класифікують дане поняття за двома напрямками:  

(1) VIRTUE/ЧЕСНОТА як якість особи або особиста якість;  

(2) VIRTUE/ЧЕСНОТА як якість речі або речей [6, p. 675-677]. 

Обидва ці напрямки, так чи так, відбиваються і в ужитку концепту 

ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі взагалі. 

Концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА, таким чином, є складним, історично 
обумовленим ментальним утворенням, яке відбивається у мові й 

характеризує якості живих істот або речей. Досліджуючи теоретичний 

аспект поняття концепт, ми вже привертали увагу до того, що для опису 

структури концептів, зазвичай використовується діадна або тріадна схема. 

Ця методологія може бути застосована й у цьому випадку.  



А отже, можна стверджувати, що з точки зору тріадної структури, 

концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА містить три центральні компоненти: 

поняттєвий, ціннісний і образний. З огляду на специфіку цього 

дослідження, ми зацікавлені у проясненні передусім останнього – 

образного компоненту, але перед тим, ніж перейти до такого прояснення, 
маємо зупинитися і подати опис перших двох компонентів, з огляду на їх 

безпосередній і конкретний зв'язок з образною складовою. 

Поняттєвий компонент концепту визначає концепт з точки зору його 

смислу та лексичного значення, містить інформацію про характерні риси й 

ознаки концепту (ознакові структури), так би мовити, мовно його фіксує. 

Поняттєвий компонент концепту є центральним під час складання 

словників. Саме тому, він є ядром концепту – з точки зору діадної структури 

концепту, тоді як решта компонентів концепту усвідомлюються як 
периферійні. 

У концепті VIRTUE/ЧЕСНОТА понятійна складова представлена 

передусім усвідомленням концепту як якості живих істот або предметів. 

Згідно з Оксфордським словником англійської мови [6], 

VIRTUE/ЧЕСНОТА, як якість живої істоти (людей, янголів, тощо), може 

усвідомлюватися як: 

(1) влада або дієвий вплив, притаманний надприродній або 
божественній істоті; утілення такої сили або влади; один з чинів Небесної 

ієрархії. 

(2) узгодженість або відповідність життя і поведінки з принципами 

моралі, добровільне дотримання прийнятих моральних законів або 

стандартів правильної поведінки; утримання на моральних засадах від 

будь-яких форм злочинних дій або пороків. Персоніфікація чесноти, коли 

чеснота змальовується як доброчесна жива істота. Цнотливість, тілесна 

чистота. Працьовитість, старанність, дбайливість. 
(3) особлива моральна досконалість, особливий прояв впливу 

моральних принципів на життя або поведінку. Перелік певних моральних 

якостей, що сприймаються як наділені особливою досконалістю або 

важливістю – як-то, наприклад, чотири кардинальні чесноти 

(розважливість, справедливість, витривалість, стриманість), три 

теологічні чесноти (віра, надія, любов), сім чеснот, що є протилежними 

семи смертним гріхам. Персоніфікована моральна якість або її 

репрезентація у живописі або скульптурі, тощо. 
(4) удавана або вимушена доброчесність, що демонструється як 

чеснота, утім, не є результатом доброї волі, але постає з огляду на 

необхідність або обставини. Відповідно, така «чеснота» не є у повній мірі 

гідною, не заслуговує на винагороду, а отже і не є у повній мірі VIRTUE/ 

ЧЕСНОТОЮ. 



(5) вищість або досконалість, непересічна здатність, заслуга або 

відзнака у певному відношенні. Досягнення. Любов або смак до чогось; в 

образотворчому мистецтві – предмет дослідження або інтересу, цікавості. 

(6) фізична міць, сила або енергія. Військова сила – армія. 

Квітучий стан або вигляд. 
(7) демонстрація чоловічих якостей або володіння ними: чоловічої 

досконалості, мужності, сміливості, відваги або хоробрості [6, p. 675-676]. 

У свою чергу, VIRTUE/ЧЕСНОТА як якість – матеріальних або 

нематеріальних – речей, може усвідомлюватися як: 

(1) сила, влада або дієвість якоїсь речі, що допомагає, виправляє, 

пристосовує або виправдовує. 

(2) прихована у речах сила або здатність (особливо щодо 

коштовного каміння). 
(3) дієвість або ефективність, що походить від фізичних якостей 

(напр., рослин, води, тощо) і має особливу здатність впливати на людське 

тіло з позитивним ефектом, має зміцнюючі, підтримуючі, оздоровчі або 

лікувальні властивості. Дієвість або ефективність моральної природи; 

вплив добра на людське життя або поведінку. Чудодійна сила (напр., 

Хреста Христового, тощо). Вищість або досконалість у відношенні або 

природи, або дії; гідність або дієвість будь-якого роду. Дія, сила або влада 
(напр., законів). 

(4) прихована сила або дієвість, що походить з фізичних 

властивостей; дієвість моральної природи щодо людського життя або 

поведінки, дивовижна сила з обмеженістю до особливих моментів; 

вищість або досконалість природи або дії; гідність або ефективність; 

подібна ж дія нематеріальних речей; дієвість або сила; інструментальна 

сила (зазвичай зі зворотом the virtue of або присвійним відмінком). 

(5) особлива влада, сила, дієвість гарна вроджена або характерна 
притаманна якість чогось: рослин, ліків, дорогоцінного каміння, тіл 

тварин, стихій або інших фізичних субстанцій [див.: 6, p. 676-677]. 

Можна констатувати, що поняттєвий компонент концепту 

VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі може бути розкритий через 

словникові визначення, що висловлюють семантичне поле цього 

концепту, подаючи його визначення через сукупність синонімів – 

іменників, прикметників, дієслів, зокрема:  

- іменників: vice, patience, ethics, justice, paragon, courage, wisdom, 
prudence та ін.; 

- дієслів: extol, possess, acquire, cultivate, preach, embody, consist, 

praise та ін.; 

- прикметників: moral, civic, Christian, heroic, traditional, cardinal, 

intellectual, theological та ін.; 



- прислівників: simply, merely, solely, precisely, ie, thereof, morally, 

rightly та ін. 

Ціннісний компонент визначає концепт з точки зору його вартості 

для мовця, а отже, іноді, деякі дослідники схильні тлумачити його як 

домінуючий – що може бути цілком слушним, якщо обмежуватися суто 
комунікативним підходом. У контексті ж когнітивно-дискурсивного 

підходу навряд чи можна впевнено віддати перевагу одному з 

компонентів, оскільки концепт, зрештою, сприймається і тлумачиться у 

його цілісності, з урахуванням усіх компонентів, домінування яких може 

залежати від контексту комунікативної ситуації.  

Специфіка ціннісного компоненту розкривається через 

протиставлення високого та низького, внутрішнього та зовнішнього, 

більш вартісного та менш вартісного, гідного та негідного, тощо. У 
випадку аналізу концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА, гідність і цінність 

справжньої чесноти зазвичай протиставляється негідності й жалюгідності 

пороку. 

Образний компонент концепту розкривається через низку метафор 

та метафоричних узагальнень, що базуються на усвідомленні понятійного 

та ціннісного компонентів, так би мовити, довершуючи загальну 

ментальну картину концепту, переводячи концептуальну картину світу на 
рівень мови та мовлення, оформлюючи у такий спосіб довершену картину 

мовної картини світу. На відміну від понятійного та ціннісного 

компонентів, які у своїй диференціації послуговуються здебільшого 

диз’юнкцією, образний компонент виникає як результат концептуального 

синтезу, у якому перетинаються різні домени та фрейми, створюючи 

узагальнену картину побутування концепту у його тотальності та зв’язку 

з усією системою концептуально-мовного світу. 

У англомовному дискурсі, концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА постає на 
перетині раціонального та ірраціонального сприйняття дійсності і 

передусім традиційно асоціюється зі сферою моралі – теорією 

доброчесного життя як процвітання, заснованого на суспільному 

прагненні до спільного добра та суспільної користі. Найбільш загально, 

чесноту, у цьому аспекті, можна визначити як процес і результат 

самореалізації людини у вірному напрямку, що постає у єдності та 

узгодженості особистісного і суспільного елементів. 

У першу чергу, чеснота виступає як якість притаманна особистості – 
природна чи набута, така, що є глибоко прихованою, або навпаки явною – 

такою, що проявляється у поведінці, поводженні людини, її ставленні до 

інших. Утім, чеснота притаманна також і речам – як позитивна якість, що 

обумовлює їх внутрішню силу, цінність та, зрештою, ґрунтується на їх 

цілепокладанні у стосунку до людини та тієї користі, яку вони можуть 

принести людині. 



Реалізація образної складової концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА в 

англомовному дискурсі здійснюється у низці доменних структур засобами 

концептуальної метафори, яка, у свою чергу, диференціюється, 

поділяючись на структурні, орієнатційні та онтологічні метафори.  

Структурна метафоризація концептів відбувається як 
«структуризація одного концепту в термінах іншого» [4, p. 14-15]. 

Орієнтаційна метафоризація спирається передусім на просторову 

орієнтацію: «верх-низ, всередині-ззовні, спереду-позаду, у-поза, глибоко-

мілко, у центрі-на периферії» [4, p. 15]. Онтологічні метафори слугують 

різним, хоча й обмеженим цілям (посиланню; позначенню кількості; 

ідентифікація певного аспекту або аспектів; ідентифікації причини або 

причин; визначенню мети та мотивації до дії), а отже і їх розподіл і 

класифікація відбувається за тими цілями, яким вони служать [4, p. 26-27]. 
Структурно-метафорична реалізація концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА 

відбувається за допомогою вираження концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА у 

термінах інших концептів. Найбільш же значущими метафоричними 

моделями є:  

«ЧЕСНОТА – ЦЕ СИЛА (або влада)»: «And the nonempiricist theories 

that they have meaning for us by virtue of our having encountered platonic 

forms in an earlier non-bodily life, or by virtue of having had ideas put into our 
mind-s by God, or by virtue of our having been born with them, can all be 

happily abandoned» (Vesey G. Inner and outer: essays on a philosophical myth) 

[5]. 

«By virtue of the existence of Israel, the threatened or endangered Russian 

and Ethiopian Jew can find a home, as did the 800,000 Jews who were expelled 

from Iraq and other Arab countries when the Jewish State came into being» [5]. 

«Virtue is also power» (Hales R. D. “Becoming a Disciple of Our Lord 

Jesus Christ”, Deseret News, April 1, 2016) [7]. 
«ЧЕСНОТА – ЦЕ ВИНАГОРОДА»: «Virtue is to herself the best 

reward» (Henry Moore) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ШЛЯХЕТНІСТЬ»: «It matters not from what stock 

we are descended so long as we have virtue; for that alone is true Nobility» 

(Calcott W. Thoughts Moral and Divine) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ МУДРІСТЬ»: «The more we use wisdom and virtue, 

the more they are our own, and the more we have of them» (Whichcote B. Moral 

and Religious Aphorisms) [7]. 
«ЧЕСНОТА – ЦЕ МОНАРХІЯ»: «Virtue, the greatest of all 

monarchies» (Swift J. Ode To The Hon. Sir William Temple) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ВИБІР»: «An untempted soul may be innocent, but 

cannot be virtuous, for virtue is the choice of right when wrong presses itself 

upon us and demands our choosing» (Abbott L. The Theology of an 

Evolutionist) [7]. 



«ЧЕСНОТА – ЦЕ ЗУСИЛЛЯ»: «Virtue is the effort, the conquest of a 

difficulty, leaving, as its results, a balance of happiness. There may be, there is 

much good in the world, which no virtue has been concerned in producing. But 

there is no virtue where there is no balance of happiness» (Bentham J. 

Deontology; or, The Science of Morality) [7]. 
«ЧЕСНОТА – ЦЕ КРАСА»: «Virtue only is the true beauty» 

(Richardson S. Pamela) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ СУСПІЛЬНЕ ДОБРО»: «The happy life was related 

to virtue, and virtue itself was not to be seen merely as an individualistic good 

but something which must be seen as a social good» (Karlson H. “Virtue is 

Social”, Patheos, April 5, 2017) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ПЕРЕМОГА»: «There can be no virtue without 

temptation; for virtue is victory over temptation» (Abbott L. The Theology of an 
Evolutionist) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ЗДОРОВ’Я»: «Virtue is the health, true state, natural 

complexion of the Soul» (Whichcote В. Moral and Religious Aphorisms) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ БЕЗСМЕРТЯ»: «Virtue alone has majesty in death» 

(Young E. Night Thoughts) [7]. 

«Virtue and vice are the only things in this world, which, with our souls, 

are capable of surviving death» (Allen E. Reason: The Only Oracle of Man) [7].  
«Wealth is useless on the day of wrath, but virtue saves from death» 

(Proverbs 11:4). 

Орієнтаційні метафори концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА представлені 

метафоричними моделями, які спираються на просторові опозиції: 

«ЧЕСНОТА – УГОРІ»: «Virtue is up; depravity is down» [4, p. 17]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ СЕРЕДИНА»: «Most virtues lie between two vices» 

(Day E.P. Day's Collacon: an Encyclopaedia of Prose Quotations) [7]. 

На рівні онтологічної метафори концепт VIRTUE/ЧЕСНОТА в 
англомовному дискурсі передусім персоніфікується або наділяється 

характером певної матеріальної речі. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ЛЮДИНА»: «Virtue has its own reward, but no box 

office» (Mae West, An Uncommon Scold) [7]. 

«While bars and bolts may baffle the thief, virtue alone will defeat the 

slanderer» (William Scott Downey, Proverbs) [7]. 

«Wickedness, in various shapes, lifts her proud head, and reigns 

triumphant; while modest virtue seeks the shades, or pines in want, or groans 
in chains, or mourns in the dungeon» (McEwen W. Select Essays) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ БОЖЕСТВО» або «БОЖИЙ ДАР»: «They have 

made Virtue also a goddess, which, indeed, if it could be a goddess, had been 

preferable to many. And now, because it is not a goddess, but a gift of God, let 

it be obtained by prayer from Him, by whom alone it can be given, and the whole 

crowd of false gods vanishes» (Augustine of Hippo. The City of God) [7]. 



«ЧЕСНОТА – ЦЕ РОСЛИНА» («дерево», «квітка»): «As a good tree 

produces good fruit; even so does a virtuous soul produce pure thoughts» 

(Downey W. S. Proverbs) [7]. 

«Most virtues and flowers bloom best on poor soil» (O’Malley A. 

Keystones of Thought) [7]. 
«If no action is to be deemed virtuous for which malice can imagine a 

sinister motive, then there never was a virtuous action; no, not even in the life 

of our Saviour Himself. But He has taught us to judge the tree by its fruit, and 

to leave motives to Him who can alone see into them» (Jefferson T. Letter to 

Martin Van Buren, June 29, 1824) [7]. 

«The tree of virtue is thus divided into to great stems, out of which grow 

all the other branches of virtue» (Bentham J. Deontology; or, The Science of 

Morality) [7]. 
«ЧЕСНОТА – ЦЕ РІЧ»: «Virtue and liberty are both good things, and 

when the world is well-ordered, they are in harmony with one another» (Stoner 

J. “The Harmony and Balance of Virtue and Liberty”, Learn Liberty, April 24, 

2017) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ДЖЕРЕЛО» («струмок», «фонтан», «річка»): 

«Virtue is the fount whence honour springs» (Christopher Marlowe. 

Tamburlaine the Great) [7]. 
«ЧЕСНОТА – ЦЕ СТЕЖКА»: «The narrowest path / Is always the 

holiest» (Depeche Mode. “Judas”) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ЇЖА», «пожива»: «Virtues are to the person what 

nutrition is to the body» (Demarco D. “A Modest Proposal for an Immodest 

Culture”, National Catholic Register, April 22, 2017) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ ОДЯГ»: «Let virtue be the mantle of thy conduct» 

(Edward Counsel, Maxims) [7]. 

«He is ill clothed that is bare of virtue» (Franklin B. Poor Richard's 
Almanack, 1733) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ СКАРБ»: «The most precious treasure is virtue» 

(Carus P. The Gospel of Buddha) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ КОШТОВНІСТЬ»: «Our virtues are like crystals 

hidden in rocks. No man shall find them by any soft ways, but by the hammer 

and by fire». (Henry Ward Beecher. Proverbs from Plymouth Pulpit) [7]. 

«Virtue is like a rich stone, best plain set» (Bacon F. Essays) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ АРОМАТ»: «Virtue is like precious odours – most 
fragrant when they are incensed or crushed» (Bacon F. “Of Adversity”, 

Essays) [7]. 

«ЧЕСНОТА – ЦЕ РЕЧОВИНА (або субстанція)»: «The moral cement 

of all society is virtue; it unites and preserves, while vice separates and 

destroys» (Colton С. С. Lacon) [7]. 



«ЧЕСНОТА – ЦЕ ЛАНЦЮГ»: «The virtues are a chain; and, if you 

break one link, the whole chain is useless» (O’Malley A. Keystones of Thought) 

[7]. 

Висновки. Дослідження уможливило виявлення основних образних 

ознак концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА в англомовному дискурсі, дало змогу 
виділити найбільш продуктивні метафоричні моделі цього концепту – 

саме через них розкривається образна складова концепту. Найбільш 

вагомі характеристики образної складової концепту VIRTUE/ЧЕСНОТА 

актуалізуються засобами структурної метафори у домені «СИЛА» 

(статична або динамічна, виражена у дії). Орієнтаційна метафора 

здебільшого фокусується на серединному положенні VIRTUE/ЧЕСНОТИ 

та уникненні крайнощів. У царині онтологічної метафори, на передній 

край виступають засоби персоніфікації – VIRTUE/ЧЕСНОТА 
персоніфікується, ніби перетворюючись на живу істоту, або набуває 

характеру матеріальної (або нематеріальної) речі. 

Перспектива подальшого дослідження передбачає більше 

заглиблення у матеріал дослідження та його конкретизацію – більш 

детальне дослідження специфічних дискурсів у межах загального 

англомовного дискурсу. 
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СЕКСИЗМ В АНГЛОМОВНИХ ПРИСЛІВ’ЯХ 

Щербина А. В. (Харків) 

Науковий керівник: канд. філол. наук, доц. Птушка А. С. 

Ця стаття присвячена проявам сексизму в англомовних прислів’ях. У статті докладно 

розглянуто терміни «гендер» та «концепт». Проаналізовано прояви сексизму в англомовних 

прислів’ях, де феномен сексизму в мові є справжнім уявленням про соціальний сексизм, який 

не вкорінений у самій мові, але в нього є глибоке історичне та культурне коріння. 



Дослідження показує, що явища сексизму в англійських прислів'ях яскраво відображають 

нижчий соціальний статус жінки, зневагу до жінок і упередження щодо них. 

Ключові слова: гендер, жінка, концепт, сексизм, прислів’я. 

Scherbina A.V. Sexism in the English-language proverbs. This article is devoted to the  

manifestations of sexism in the English-language proverbs. The article examines the terms «gender» 

and «concept» in detail. The manifestations of sexism in the English-language proverbs are 

analyzed, where the phenomenon of sexism in language is a real representation of social sexism, 

which is not rooted in language itself, but has deep historical and cultural roots. The study shows 

that the phenomena of sexism in the English-language proverbs vividly reflect the lower social status 

of women, contempt for women and prejudice against them. 

Keywords: gender, woman, concept, sexism, proverb. 

Місце та роль жінки в суспільстві – одне з одвічних питань [1; 2]. Ще 
з давніх часів вважалося, що жінка є нижчою за статусом у порівнянні з 

чоловіком, що вона має менше можливостей для самореалізації, що жінка 

повинна реалізовувати себе як дружина та мати, а не професійний діяч, аж 

поки ХХ століття не внесло свої корективи. Саме гендерні стереотипи 

посприяли тому, що таке ставлення до жінки укорінилося у свідомості 

суспільства.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що на сьогоднішній день 

наявна необхідність глибокого аналізу специфіки концепту «жінка» в 
англомовному дискурсі. А саме, треба присвятити увагу аналізу проявам 

сексизму, соціальним ролям та жіночім якостям, весь розглянутий 

матеріал був сконцентрований на англомовних прислів’ях, бо з покон віку 

вважається, що прислів’я відображають всі сфери людського життя. 

Об’єктом дослідження є концепт «жінка» в англомовному 

розважальному дискурсі. 

Предметом дослідження стали соціальні ролі жінки в англомовних 
прислів’ях та жіночі якості, які також досліджувались на основі 

англомовних прислів’їв.  

Метою дослідження став аналіз проявів сексизму в англомовних 

прислів’ях. 

Для досягнення поставленої мети були розглянуті такі завдання: 

• описати поняття «концепт»; 

• визначити термін «гендер»; 

• виявити прояви сексизму в англомовних прислів’ях. 
Матеріалом дослідження слугували англомовні збірки прислів’їв, які 

яскраво відображають людський погляд на всі сфери життя та Інтернет 

джерела, що також присвячені англомовним прислів’ям. 

Методи, що застосовувались для проведення дослідження включають: 

1) зіставний метод; 

2) описовий метод; 

3) порівняльно-історичний метод. 

Наукова новизна дослідження визначається вибором предмета 
дослідження та полягає у тому, що вперше проводиться детальний аналіз 



проявів сексизму в англомовних прислів’ях; де розглядались жіночі якості 

за такими критеріями як: жінка як негативно тендітний та красивий об’єкт; 

жінка як нерозумне, непродуктивне створіння; жінка як втілення упертості 

та злості; жінка як обуза та дуже балакуча жінка. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що основні 
положення даного дослідження можуть бути використані у спецкурсах з 

аналізу розважального дискурсу, а також можуть бути задіяні на практичних 

заняттях з англійської мови в школах та вищих навчальних закладах.  

Отже, концепт – це процес творення смислів про об’єкти та їх 

властивості, які можуть включати в себе як інформацію про існуючий стан 

речей, так і  уявну інформацію, тобто те, що особа знає, допускає, уявляє. 

Поняття «концепт» визначається за допомогою двох підходів: 

лінгвокультурологічного і когнітивного. 
В свою чергу, поняття стать та гендер не є тотожними. Поняття 

«стать» включає в себе відмінності між чоловіком та жінкою, зумовлені 

їхньою природою, у той час як термін «гендер» вживається для позначення 

відмінностей між формами поведінки чоловіків і жінок, їхніх цінностей, 

систем мислення, виконуваних у суспільстві ролей. Що стосується 

концепту «жінка», то це окреме узагальнене уявлення про роль жінки у 

суспільстві, її якості, характер та поведінку. 
В даній роботі розглядаються прояви сексизму в англомовних 

прислів’ях, де феномен сексизму в мові є справжнім уявленням про 

соціальний сексизм, який не вкорінений у самій мові, але в нього є глибоке 

історичне та культурне коріння.  

У багатьох культурах існує величезна кількість прислів’їв про 

гендерні ролі та гендерну ідентичність. Нещодавно вчені-лінгвісти 

провели схоже дослідження, в якому аналізували сексизм в прислів’ях 

різних націй, роблячи акцент на зневажливому зображенні жінок у 
прислів’ях [3].  

Сексизм розглядали в англомовних прислів’ях за допомогою таких 

категорій: 

1) жінка як негативно тендітний та красивий об’єкт; 

2) жінка як нерозумне, непродуктивне створіння; 

3) жінка як втілення упертості та злості; 

4) жінка як обуза;  

5) дуже балакуча жінка. 
Що стосується першої категорії, жінки як негативно тендітного та 

красивого об’єкту, то можно у якості прикладу навести такі прислів’я: 

1. “A woman and a glass are ever in danger” [7].  

Жінка і склянка завжди в небезпеці.  



У даному випадку, жінка порівнюється із склянкою, яка є 

надзвичайно крихкою, а отже, прислів’я змальовує слабкість жінки, її 

тендітність у негативному сенсі. 

2. “The more women look in their glass, the less they look to their house” 

[5].  
Чим більше жінка дивиться у дзеркало, тим менше вона доглядає за 

своїм будинком.  

Дане прислів’я демонструє полгяди суспільства, що роль жінки – 

доглядати за будинком, виконувати хатню роботу, а не витрачати час на 

догляд за собою, а отже, суспільство засуджує турботу жінки за своєю 

красою. 

Оцінюючи другу категорію, жінку як нерозумне, непродуктивне 

створіння, можна навести такі приклади: 
3. “A woman’s advice is never to seek” [5].  

Ніколи не просить поради у жінки.  

Дане прислів’я зазначає, що до порад жінок не можна 

прислуховуватись, а тим паче просити її, адже показується відношення до 

жінки як до дурного створіння. Суспільство розглядає жінку як особу, яка 

не розуміється ні на чому та яка не може допомогти словом. Таким чином, 

це прислів’я також містить прояви сексизму. 
4. “Women are wavering as the wind” [4].  

Жінки коливаються як вітер.  

У цьому прислів’ї жінка порівнюється із вітром, який може 

змінювати свій напрям. Отже, жінка характеризується як нерішуча, 

непостійна особа, на яку неможна покластися. 

Третя категорія, жінка як втілення упертості та злості, представлена 

такими прислів’ями: 

5. “Women are like wasps in their anger” [4].  
Жінки у своєму гніві як оси.  

Оси – створіння, яких краще не трогати, адже якщо тронути осу, то є 

величезна вірогідність бути ужаленим. Тож, у цьому прислів’ї про жінок 

говориться як про злих та агресивних створінь. 

6. “Women are the devil’s nets” [7].  

Жінки – це тенета диявола, або є інший переклад: Куди чорт не 

встигне, туди жінку пришле.  

Тут жінка представлена як особа, яка приносить невдачу, та яка 
загалом є негативною персоною у порівнянні з особами чоловічої статі. Зло 

– це те, що зазвичай асоціюється з жінками, і справжні причини цього 

невідомі. Вважається, що жінки обдаровані силою маніпулювання розумом, 

і тому їх використовують злі сили, щоб змушувати чоловіків чинити недобрі 

вчинки, наприклад, так часто говорять про жінок відьм чи ворожок. 



У четвертій категорії, де жінки розглядаються як обузи для своїх 

чоловіків, можна навести такі приклади англомовних прислів’їв: 

7. “Marry your son when you will, your daughter when you can” [7].  

Одружуй свого сина, коли захочеш, а доньку – коли зможеш.  

Це прислів’я змальовує жінку нижчою по статусу від чоловіка. Так, 
прислів’я підкреслює, що жінка є обузою для родини (як для родини, де 

вона народилась, так і для родини свого чоловіка), оскільки вона повністю 

залежить від неї. 

8. “Mаrry your daughter and eat fresh fish betimes” [6].  

Одружуй свою доньку та їж свіжу рибу своєчасно.  

В данному прислів’ї зневажливе ставлення до жінки проявляється 

через порівняння її із рибою, адже риба придатна до споживання тільки 

свіжою, а жінка, вважається, придатна до одруження тільки молодою. 
Таким чином, прислів’я демонструє упереджене ставлення до жінок, 

особливо до неодружених жінок старшого віку, тим самим знову 

підкреслюється сексизм. 

Жінка завжди розглядалася як особа, яка любить поговорити, 

обсудити плітки із іншими жінками.  

П’ята категорія, яка розглядає балакучість жінок, як їх одну із 

основних рис, представлена такими прислів’ями: 
9. “Women will have the last word” [4].  

Останнє слово за жінкою.  

Значення цього прислів’я полягає у тому, що чоловік не може 

виграти суперечку з жінкою. Жінки говорять більше, ніж чоловіки. Вони 

завжди можуть додати щось більше до того, що вони вже сказали, а тому 

часто усім жінкам приписують таку якість як балакучість, що є проявом 

сексизму.  

10. “Where there are women and geese there wants no noise” [4].  
Там, де жінки і гуси, не хочеться шуму.  

Це прислів’я демонструє, що з чоловічої точки зору, усе, що 

говорить жінка сприймається як якийсь голосний шум, як то шум від 

гусей, а сенсу у цьому шумі немає. 

Отже, на прикладі наведених прислів’їв ми спостерігаємо прояви 

сексизму в англомовному розважальному дискурсі. Явища сексизму в 

англійських прислів'ях яскраво відображають нижчий соціальний статус 

жінки, зневагу до жінок і упередження щодо них. З плином часу, 
суспільним прогресом та діяльністю видатних жінок погляди на жінку у 

суспільстві змінилися та її статус значно покращився, тож, у наш час, ці 

прислів’я є неактуальними, навіть здаються абсурдними через настільки 

принизливе ставлення до жінок, проте вони відіграють важливу роль для 

вивчення минулого нації, її цінностей і вірувань. 



Перспективу подальшого дослідження може скласти аналіз проявів 

сексизму в англомовних анекдотах.  
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Роботу присвячено дослідженню особливостей вербалізації концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у текстах англомовного художнього дискурсу 20–21 ст. В 

ході дослідження проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття концепту в 

гуманітарних науках, визначено структуру концепту, схарактеризовано особливості його 

вербалізації В практичному розділі  схарактеризовано етимологію лексеми «timidity», 

визначено поннятєво-ціннісну складову концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY, 

окреслено образну складову концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY, здійснено аналіз 

специфіки вербалізації концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у англомовному 

художньому дискурсі.  
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Shcherbyna D. S. VERBALIZATION OF THE CONCEPT OF TIMIDITY IN THE 

ENGLISH DISCOURSE. The paper deals with the study of the verbalization aspects of the 

concept of TIMIDITY in the texts of English literary discourse of the 20th and 21st centuries. In the 

course of the research, the main approaches to understanding the essence of the concept in the 

humanities are analyzed, the structure of the concept is determined, the features of its verbalization 

are characterized in the practical section,  as well as the etymology of the lexeme “timidity’ is 

characterized, the meaning and value components of the concept of TIMIDITY are determined, the 

figurative component of the concept of TIMIDITY is outlined, as well as the specifics of 

verbalization of the concept of TIMIDITY in the  English literary discourse.  
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components 

Сучасна концептологія знаходиться на стадії активного розвитку. 

Популярність аналізованого поняття обумовила появу нової дисципліни – 

лінгвоконцептології, становлення якої засвідчують праці як вітчизняних, так 

і зарубіжних науковців, а саме, К. Голобородько, В. Жайворонок, В. 

Іваненко, А. М. Приходько, О. Селіванова, В. Маслова, та інші. Проте, не 

дивлячись на розробленість проблеми, залишається багато дискусійних, 

спірних питань, пов’язаних з походженням дисципліни, її зв’язком з іншими 
мовознавчими дисциплінами, статусом її основній одиниці – концепту.  

Актуальність нашого дослідження обумовлена зростаючим 

інтересом сучасної науки до проблеми визначення та опису концепту. 

Інтерес, що проявляється в сучасній лінгвістиці до найбільш значущих для 

світосприйняття носіїв різних мов лінгвокультурним концептам, також 

робить актуальним дослідження концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY на матеріалі художнього твору. 

В основу теоретичної бази дослідження покладено ряд принципів і 
положень когнітивної семантики та лінгвокультурології, а саме: принцип 

єдності і взаємовпливу мови, мислення, свідомості і культури, положення 

про базові характеристики лінгвокультурних концептів, положення про 

польову структуру концепту.  

Об'єктом дослідження є лінгвокультурний концепт 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у текстах англомовного художнього 

дискурсу 20–21 ст. 
Предметом є особливості вербалізації концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у текстах англомовного художнього 

дискурсу 20–21 ст.  

Метою дослідження є аналіз способів вербалізації концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у художньому дискурсі 20–21 ст.  

Згідно з метою, робота має наступні завдання: 

 розглянути концептопоняття і концептотерміни в сучасних 

вітчизняних і зарубіжних лінгвокультурологічних працях; 

 визначити специфіку структури лінгвокультурного концепту;  

 Розглянути особливості вербалізації концепту в художньому 

дискурсі; 

 проаналізувати концепт СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY в 

художньому дискурсі 20-21 століття;  

 схарактеризувати етимологію лексеми «timidity»; 

 визначити поннятєво-ціннісну складову концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY;  



 окреслити образну складову концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY; 

 здійснити аналіз специфіки вербалізації концепту TIMIDITY у 

англомовному художньому дискурсі.  

 Дослідження спирається на наступні методи дослідження: аналіз, 

синтез та узагальнення інформації з науково-літературних джерел; 

дефініційний аналіз – для аналізу визначень ключових понять 

дослідження; компонентний аналіз – було застосовано для 

здійснення практичного аналізу прикладів; лінгвокультурологічний 
аналіз – для визначення лінгвокультурних особливостей концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY; концептуальний аналіз – для 

здійснення практичного дослідження концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY; метод суцільної вибірки – для 

відбору матеріалу практичного дослідження. 

Матеріалом для дослідження слугували приклади використання 

концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY, відібрані з British national 
Corpus.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше було здійснено 

спробу аналізу вербалізації концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY на 

матеріалі текстів англомовного художнього дискурсу 20–21 ст.  

Практична значимість роботи полягає в тому, що дані, отримані в 

ході аналізу лінгвокультурного концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY, можуть бути використані при вивченні англомовної культури, 

а методика лінгвокультурного дослідження може бути використана при 
вивченні інших концептів. 

Феномен «концепту» знаходиться в центрі уваги дослідників. Наразі, 

неможливо визначити уніфіковану інтерпретацію цього явища через 

ототожнення його зі словом, з одного боку, і з ідеєю, з іншого, що не 

пов'язано з мовними аспектами в лінгвістичних дослідженнях. У таких 

дослідженнях «концепт» асоціюється з етнокультурною специфікою. 

Наразі, існує кілька підходів [0; 0] до визначення поняття «концепт». 

У рамках теоретичного аналізу специфіки поняття, необхідно уточнити 
понятійний і термінологічний метамовний апарат, виявити спільні та 

відмінні аспекти у визначеннях і тлумаченнях терміна «концепт». До 

основних підходів до визначення поняття «концепт» можна віднести 

когнітивний і лінгвокультурологічний. Загальним для цих підходів є 

встановлення незаперечного зв'язку між мовою і культурою; розбіжність 

обумовлена різними уявленнями про роль мови у формуванні концепції. 

Концепт, будучи одним з центральних понять лінгвокультурології, 
має безліч тлумачень і визначень. Концепт поєднує в собі сенс і форму. У 

спілкуванні, концепт може бути представлена як вербально, так і 



невербально. Внутрішня форма, ядро і фактичний шар складають 

структуру концепту. 

Як зазначає Ж. Краснобаєва-Чорна, найбільш важливою 

внутрішньою позицією концептів є їх протиставлення як когнітивної і 

культурної одиниці, а не лінгвокогнітивних і лінгвокультурних концептів. 
Розглядаючи поняття в рамках когнітивної лінгвістики, рух здійснюється 

у напрямку «від людини до культури», в рамках лінгвокультурології  – 

«від культури до людини» [0, с. 43]. 

Концепт також знаходиться в центрі уваги досліджень когнітивної 

лінгвістики. Розглядаючи поняття концепту з точки зору когнітивного 

підходу, О. Газуда наводить широке та вузьке визначення концепту. Так, 

на думку науковця, у широкому розумінні концепт охоплює складні 

ментальні утворення, такі як думки, знання, віру, причини, осмислені на 
основі широкого онтологічного фону речей, які становлять оточуючий 

світ, та власного досвіду людиним [0, с. 45].  Щодо звуженого його 

визначення – смисли, якими оперує людина у процесі згортання, або 

інтеріоризації, знання про оточуючий світ, які зберігаються у вигляді 

квантів, таких як життя, смерть [0, c. 22]. 

Вітчизняний дослідник М. Полюжин погоджується зі словами 

О. Кубрякової, зазначаючи, що класичне трактування концепту слід 
розуміти як термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних і 

психологічних ресурсів нашої свідомості та інформаційної структури, що 

відображає знання і досвід людини [0, c. 214].  

У своїй монографії, вітчизняний науковець А.  Приходько зазначає, 

що «концепти – це своєрідні культурні гени, включені в генотип культури, 

які, ймовірно, визначають феноменологічну поверхню культури, фенотип. 

Це – інтегративна функціональна система, багатовимірні (принаймні 

тривимірні) ідеалізовані форми, які самоорганізуються, засновані на 
концептуальній (або псевдо- або додатковій) основі і закріплені в значенні 

будь-якого знака: наукового терміну, слова (фрази) або більш складної 

лексико-граматико-семантичної структури, невербального суб’єктного 

(квазісуб’єктного) образу або суб’єктної (квазісуб’єктної) дії...» [0, с.  16]. 

Отже, концепти – це результат пізнання людиною світу за 

допомогою різних видів діяльності і соціалізації. Він включає в себе певні 

компоненти, які формують цілісну картину: це – предметна діяльність, 

сенсорний досвід, мовні знання, операції з поняттями, що виникли раніше, 
і знання мовних одиниць. 

Концепти в художній літературі, з одного боку, відображають і 

когнітивні, і загальнолюдські, і лінгвокультурні уявлення, а з іншого боку, 

породжують свій концептуальний світ, як правило, емоційний, образний. 

«У художній літературі, – за зауваженням О. Огар, – життєвий матеріал 

перетворюється в свого роду «маленький всесвіт», побачений очима 



даного автора. Тому в художньому тексті за зображеними картинами 

життя завжди присутній підтекстний, інтерпретаційний функціональний 

план, «вторинна дійсність» [0, c. 243].  

Однак, як справедливо помітила О. Южакова, «автор не просто 

використовує, а по-своєму осмислює вироблені у культурі концепти, він 
як би заново відкриває зміст концепту: з різноманітного спектру ідей та 

історико-культурних нашарувань авторським уподобанням зазначені не 

всі – на найбільш важливі вказує ступінь розробленості окремих 

концептуальних ознак, які при вживанні концепту автор послідовно 

проводить, використовуючи різні засоби лінгвокреативної техніки» [0]. 

В роботі буде проаналізовано особливості вербалізації концепту 

СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY в англомовному художньому дискурсі 

20–21 століття. Розглянувши варіації визначення походження лексеми 
«timidity», 9було встановлено, що вона походить від лексеми «timidus 

(lat)» та лексеми «timide (fr)». 

Поняттєвими складовими концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY є такі складові, які описують наступні якості та відчуття: 

ambivalent; bashful; demure; diffident; fearful; feeble; frightened; gentle; 

humble; modest; nervous; weak; shrinking; trembling; wavering; afraid; 

apprehensive; badgered; browbeaten; bullied; capricious; cowardly; cowed; 
covering; coy; daunted; fainthearted; intimidated; irresolute; mousy; 

pusillanimous; retiring; shaky; shy; soft; spineless; spiritless; submissive; 

timorous; unassertive; unassured; unnerved; vacillating. Ціннісна складова 

концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY репрезентована як 

позитивними, так і негативними характеристиками.  

До позитивних характеристик можна віднести такі, як:  

1) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY – чеснота:  

–There is a view that is as old, probably, as the human race, and certainly 
as old as Homer and the ancient Greeks, that there is one ethical structure that 

represents right for men: a composite of manly virtues, such as courage, 

endurance, physical stamina, wiliness and political judgement, and a 

corresponding but complementary conception of what is right for women, 

womanly virtue being seen as a mixture of timidity, tenderness, compliance, 

docility, softness, innocence and domestic competence [ECV 589]. 

З контексту зрозуміло, що в античні часи, сором’язливість вважалась 

однією з чеснот жінки. Отже, в цьому випадку, лексема timidity 
розуміється як чеснота. 

Негативна характеристика включає в себе такі складові: 

1) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY – перешкода удачі або 

досягненню успіху:  

https://etymologeek.com/lat/timidus


She rebuked herself for her timidity, for her first dismay that he had not 

shown more of the lover's courtesies she had imagined from the fairy tales she 

told herself; he had been too eager, obviously [GUX 1214]. 

В наведеному прикладі, героїня дорікає собі через свою боязкість 

першого сексуального досвіду, який не залишив у неї позитивних вражень. 
Отже, лексему СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY застосовано у контексті 

«перешкода удачі або досягненню успіху».  

2) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY – зайва боязкість:  

Their personalities and pasts, their ignorance and fear, timidity, 

squeamishness, lack of entitlement or experience or easy manners, then the tail 

end of a religious prohibition, their Englishness and class, and history itself 

[OSB 1546]. 

В цьому прикладі, зайва боязкість героїв, страх показати свої почуття 
став причиною їх розлучення. Отже, лексема СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY розуміється у контексті як «зайва боязкість».  

3) вираз концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY через 

безпорадну покірність:  

The dwarf revelled in their timidity and dread [HTY 2473]. 

В наведеному реченні, timidity виражає безпорадну покірність разом 

із страхом, який виражено лексемою dread.  
4) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY – нерішучість: 

It looks to me, frankly, like a clear case of chronic timidity, laced with 

apathy.’ [G0Y 1181] 

В наведеному прикладі, лексема timidity використана у контексті 

«нерішучість», у поєднанні з апатією, вона репрезентує повну 

бездіяльність людини.  

5) СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY – невпевненість у собі:  

The theme of the drama — that timid people are apt to lead empty lives — 
must have appealed to Dustin, who was determined to overcome an inherent 

timidity and lead a fuller existence [C9U 107]. 

У прикладі, лексема timidity використана у контексті «невпевненість 

у собі», що дозволяє віднести приклад до таких, що репрезентують 

негативні якості.  

У ході аналізу образної складової концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY, стає очевидно, що образна характеристика часто пов'язана з 

оціночною характеристикою, які проявляються як норми поведінки через 
внутрішній стан, через характеристику способу життя людини, дії 

людини, використання лексеми у складі метафор.  В рамках дослідження 

образної складової концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY у 

англомовному художньому дискурсі, було виокремлено наступні 

елементи образної складової концепту:  



1) Характеристика концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY 

через поведінку людини, що відображає внутрішній стан; 

2) Характеристика концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY 

засобами характеристики способу життя людини; 

3) Вираз концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY через дії; 
4) Вираз концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY засобами 

метафори.  

Серед засобів вербалізації лексеми СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / 

TIMIDITY в англомовному художньому дискурсі було виокремлено такі, 

як:  TIMIDITY – СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ; БОЯЗКІСТЬ; СТРАХ; 

НЕВПЕВНЕНІСТЬ;  НЕРІШУЧІСТЬ; ЛЯКЛИВІСТЬ; СУМНІВИ; 

ЗНЕРВОВАНІСТЬ; ОБМЕЖЕНІСТЬ;  УНИКАННЯ.  

Отже, художній концепт, існуючи в художній картині світу як складній 
змістовній структурі, в якій поєднується індивідуально-авторське розуміння 

і традиція національного вживання концепту, повинен розумітися як 

«надтекстове» утворення, яке тільки в широкому інтертекстуальному 

контексті здатне адекватно експлікувати художні сенси. 

Перспективу подальшого дослідження становить аналіз 

особливостей вербалізації концепту СОРОМ’ЯЗЛИВІСТЬ / TIMIDITY в 

інших типах дискурсів.  
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