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DAS DEUTSCHE UKRAINE-BILD IM JAHRE 2022 

Abaschnik V.O. (Charkiw) 

Das Bild eines Landes in der Welt oder in einem anderen Land hängt von vielen 

Faktoren ab. Nicht selten ist ein solches Bild von den Kriegsereignissen abhängig, wie es 

z.B. im 1. oder im 2. Weltkrieg war. Nach dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 ist 

die Ukraine überall in den internationalen Massenmedien anwesend (Internet, Zeitungen, 

Fernsehen, Zeitschriften usw.), die das Ukraine-Bild in jeweiligen Staaten der Welt 

maßgeblich prägen. Nun haben viele Menschen in verschiedenen Ländern der ganzen Welt 

die Ukraine, ihre Geschichte, ihre Kultur, ihre Menschen im Jahr 2022 entdeckt bzw. neu 

entdeckt. Das gilt auch für Deutschland, wo das Ukraine-Bild in den deutschen Medien von 

den entsprechenden Ukraine-Bildern sowie Ukraine-Nachrichten aus den ukrainischen 

Städten und Dörfern geprägt wird.  

Aber nicht nur in den Massenmedien, sondern auch in der wissenschaftlichen Literatur 

war das Ukraine-Bild im Jahre 2022 präsent. In diesem Zusammenhang ist das neueste Buch 

„Der Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Ereignisse, Folgen“ (2022) von Gwendolyn 

Sasse zu erwähnen [1]. Die Autorin ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin des Zentrums 

für Osteuropa und internationale Studien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Gwendolyn 

Sasse ist auch dank ihren zahlreichen deutsch- und englischsprachigen Publikationen zur 

Ukraine bekannt, wie „Die Krim – regionale Autonomie in der Ukraine“ (1998), „The 

Crimea question: identity, transition, and conflict“ (2007), „The Donbas – two parts, or still 

one? The experience of war through the eyes of the regional population“ (2017), „The 

displaced Ukrainians: who are they, and what do they think?“ (2017) u.a.  

In ihrem letzten Buch stellt Gwendolyn Sasse verschiedene Aspekte eines Ukraine-

Bildes im Kontext des jetzigen Krieges in drei folgenden Kapiteln dar: „Ukraine“, 

„Russland“, „Der Krieg gegen die Ukraine“. Der Begriff der Identität, also der ukrainischen 

Identität spielt hier eine wichtige Rolle in dem Ukraine-Bild. In diesem Sinne schreibt die 

deutsche Professorin im „Vorwort“ wie folgt: „Der facettenreiche Begriff der Identität zieht 

sich wie ein roter Faden durch dieses Buch: von der ukrainischen Nation und staatlicher 

Unabhängigkeit über die Rolle ethnischer, sprachlicher und regionaler Identitäten bis zu der 
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sie überlagernden, auf den ukrainischen Staat fokussierten Identität und die politische 

Entscheidung für eine Demokratie und Integration in westliche Institutionen“ [1, S. 8]. Somit 

wird hier auf verschiedene Bestandteile der gesamtukrainischen Identität bzw. regionale, 

ethnische u.a. Identitäten hingewiesen. 

Noch ein anderer Moment in diesem Ukraine-Bild wird von der deutschen Autorin 

hervorgehoben: „Eine zentrale Rolle spielt hierbei der Drang innerhalb der ukrainischen 

Gesellschaft nach Veränderung, der sich in wiederholten Protestzyklen entlud und zur 

Grundlage für den derzeitigen militärischen und zivilen Widerstand wurde“ [1, S. 8]. Unter 

den erwähnten „wiederholten Protestzyklen“ werden natürlich die Orangene Revolution von 

2004/2005 und die Revolution der Würde von 2013/2014 in der Ukraine verstanden. 

Außerdem ist noch eine wichtige Zukunftsprognose von Gwendolyn Sasse in ihrem Buch zu 

unterstreichen: „Seit den ersten Kriegstagen, in denen die unerwartete Stärke der Ukraine 

ersichtlich wurde, wird immer wieder betont, dass sich in diesem Moment vor unseren 

Augen die ukrainische Nation in ihrem Staat konstituiere“ [1, S. 12]. 

Zusammenfassend ist zu betonen, dass es Gwendolyn Sasse gelungen ist, das Ukraine-

Bild in der Kriegssituation umfassend und objektiv darzustellen. Zu Recht schreibt die 

Autorin auch zum Forschungsstand in Deutschland: „Die Ukraine-Forschung war in den 

Sozialwissenschaften und im öffentlichen Diskurs strukturell bedingt nicht präsent genug. 

Sie erweist sich als essentiell für das Verständnis der gegenwärtigen Ereignisse“ [1, S. 8]. Es 

bleibt zu hoffen, dass diese tiefsinnige Arbeit zum besseren Verständnis der Ukraine in dem 

deutschsprachigen Raum beitragen wird. 

 

Literatur 

1. Sasse G. Der Krieg gegen die Ukraine. Hintergründe, Ereignisse, Folgen. München, 2022. 

128 S. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ "EDUCATION" В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: 

ДІАХРОНІЧНИЙ АСПЕКТ 

Авєріна О.А. (Полтава - Харків) 

У межах когнітивно-прагматичної розвідки концептосфери EDUCATION в 

англійській мові безпосередньою метою цього повідомлення є встановлення 

властивостей лексико-семантичного поля EDUCATION, зокрема, його центральних 

складників. 

Серед найбільш уживаних лексем, що мають значення «навчання» в англійській 

мові – лексеми: learning, schooling, teaching та education. За даними проведеного 

аналізу словників і тезаурусів, найбільш розгалуженою є семантична система іменника 

education. Його частотне домінування засвідчує вивчення текстового корпусу BNC 

(The British National Corpus), тож в центрі лексико-семантичного поля постає іменник 

education.  

Детальне вивчення етимологічного розвитку даної лексеми, показує, як історично 

змінювалась концептуалізація поняття освіти у ході здобуття англійцями нового 

досвіду та навичок протягом століть. Історичний шлях даної лексеми відбувався 

головно через набуття нових значень. Так на початку 14 століття лексема education 

мала значення «тренування тварин». Пройшовши певний шлях розвитку, що 

супроводжувався зміною ставлення до поняття навчання та виховання, ця лексема 

набула значення “lead or draw forth” (вести за собою, або виводити когось наперед). У 

середині 16 століття лексема education набула значення “bring up, take along in coming” 

(взяти когось із собою). Одночасно з цим виникло значення “raise up” та “lead out” (іти 

разом з кимось, долати певний шлях) [6]. В 30-х роках цього ж століття додаються 

значення “the raising of children at home”  (виховувати дітей вдома) та значення 

“training guidance, or discipline derived from experience” (керівництво навчання, 

виховання дисципліни, отриманої з досвіду). А на початку 17 століття лексема 

education отримує значенняя “instruction in social codes and manners” (навчання 

соціальним кодексам і звичаям). Пройшовши довгий шлях розвитку, лексема нарешті 

набуває значення, найбільш поширеного сьогодні – “systematic schooling and training 
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for work” (систематична підготовка до роботи). Важливо відмітити, що отримані за 

історичний проміжок часу значення не зникають, а зберігаються за лесемою education 

і, утворюють її 10 основних сучасних значень.  

За результатами корпусного аналізу функціонування лесеми education виділяємо 5 

основних сем, де сема «освіта» є центральною для цього поняття. Вона слугує 

інтегральною архисемою, що поєднує складники відповідного лексико-семантичного 

поля. ЛСП “Education” представлене п'ятьма мікрополями, які побудовані за 

принципом центр – периферія. Перше (schooling, self education, special education) має 

значення «процес здобуття освіти», воно об'єднано диференційною гіперсемою 

«отримання знань /acquiring knowledge». Друге (study program, learning activity, 

preparation) має значення «процес здобуття корисних знань» та об'єднано гіперсемою 

«передача знання/impart knowlege». Третє (experience, learning, content) має значення 

«процес отримання навичок, якими раніше не володіли» гіперсема 

«знання/knowledge». Четверте(training, breeding) має значення «процес виховання, або 

ж моральний чи розумовий розвиток», гіперсема «виховання/upbringing». П’яте 

(instruction, teaching, pedagogy) має значення «процес отримання певної професії» та 

об'єднано диференційною гіперсемою «професія вчителя/profession of teacher», 

причому відповідно до теорії поля, межі окремих мікрополів є взаємопроникними. 

Отже, проведене дослідженнях дозволяє структурувати ЛСП “Education” у складі 

п’яти мікрополів, які історично склалися протягом століть. Відповідно, це вказує на 

історичний розвиток концептосфери ОСВІТА, номінації якої утворюють це ЛСП, і 

дозволяє сформулювати перспективу подальшого дослідження як моделювання 

концептосфери ОСВІТА на різних етапах її розвитку і формування цілісної уяви про 

перебіг її діахронічних змін в англійській картині світу.   
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ПРОЦЕДУРА ЗГОРТАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ В 

УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Ахмедова Е. Д. (Харків) 

Метою розвідки є віднайдення взаємозв’язку між присутністю або відсутністю 

лінгвокультурної специфіки англійського художнього порівняння і застосуванням 

перекладацької процедури згортання в українському перекладі, яка реалізує стратегію 

доместикації.  

По-перше, розглядаючи художнє порівняння з когнітивної точки зору, ми 

спираємося на теорію концептуальної метафори Дж. Лакоффа та М. Джонсона [5]. По-

друге, вслід за Ж. Фоконьє та М. Тернером [4], трактуємо порівняння як експліцитну 

концептуальну метафору, що відображається пропозицією «К1 Є ЯК/НАЧЕ К2» з ознакою 

«О», де «К1» – концепт цілі, «К2» – концепт джерела, «О» – ознака, на якій ґрунтується 

порівняння, а «ЯК/НАЧЕ» – це відмінна властивість порівняння, а саме вербально 

виражений маркер [1].   

Інтегруючи ідеї Е. Честермана [3] та О. В. Ребрія [2], які розглядають стратегію як 

свідомий загальний алгоритм дій перекладача, спрямований на вирішення 

перекладацького завдання, ми тлумачимо поняття «стратегії перекладу» як когнітивно-

комунікативної діяльності. Вслід за Л. Венуті [7], розмежовуємо стратегію 

доместикації та форенізації, де перша реалізується за допомогою використання 

«вітчизняних літературних канонів» [7, с. 241], а друга – «мовних та культурних 

порушень» [7, с. 240]. Говорячи про перекладацьку процедуру, спираємося на 

Ж. П. Віне і Ж. Дарбельне [8], та визначаємо її як розумову діяльність, спрямовану на 

вирішення конкретної перекладацької задачі/проблеми. Процедура згортання 

англійського порівняння в українському перекладі – це застосування перекладачем 

перефразування англійського порівняння або добору фразеологічного виразу, що 

відображає смисл художнього порівняння без порівнювання. Після таких змістових 

трансформацій когнітивна модель вихідного порівняння не активується у свідомості 

реципієнтів перекладу.  



8 

 

Під час когнітивного перекладацького аналізу визначено, що процедура згортання 

використовується загалом для перекладу англомовних порівнянь, концепти яких є 

частиною лінгвокультурно специфічного знання (sick as a dog – ледве тримаючись на 

ногах) або втіленням креативної уяви автора вихідного тексту (as cool as dammit – 

витримки їй було не позичати). Отримані дані свідчать, що застосування процедури 

згортання диктується не лише лінгвокультурною специфікою  порівняння, а також і 

специфікою мовної структури вихідного тексту, що унеможливлює відтворення 

оригінального порівняння і заохочує перекладача його перефразовувати або дібрати 

фразеологічний український вираз, який би пояснював його зміст і був би більш 

прийнятним для сприйняття реципієнта.  
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МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРАКТИЧНОГО 

ЗАНЯТТЯ З ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Безсонова Н.С., Радченко О.І. (Харків) 

Наразі постає доволі нагальне питання: як поєднати синхронний та асинхронний 

режим навчання у сучасних реаліях, коли присутність студентів на заняттях залежить 

від графіка вимкнення світла, бо поганий інтернет-зв’язок впливає не тільки на 

кількість занять, які відвідав студент, але і на якість засвоєння матеріалу. Ми бачимо 

вирішення цієї проблеми у створенні мультимедійних презентацій для вивчення 

граматичного матеріалу у групах першого та другого курсів студентів факультету 

МЕВ та ТБ. 

Вважаємо, що створення презентації у форматі Microsoft PowerPoint є найбільш 

зручним та простим способом подачі інформації. Треба дуже чітко продумати порядок 

презентації граматичного матеріалу, думати не як викладач, а як студент. Подавати 

інформацію поступово, з одного боку не «перевантажувати» слайд текстом, з іншого 

боку, надати усю необхідну інформацію логічно та послідовно. Так, наприклад, при 

вивченні граматичної теми: «Умовні речення»,  теоретичну інформацію треба 

презентувати у вигляді таблиць, за допомогою яких можна чітко та наочно «донести» 

правила утворення та вживання умовних речень. Після вивчення правил та 

опрацювання прикладів вважаємо доцільним перегляд відеоконтенту, де презентована 

дана тема або розділ. Наступний етап вивчення граматичного аспекту – посилання на 

вправи та тести, які студент виконує онлайн. 

Розглянемо деякі деталі, яким треба приділити увагу під час створення даного 

типу презентацій. По-перше, слайди повинні бути чіткими, лаконічними, без зайвого 

різноманіття шрифтів та кольору. Щодо використання анімації, вважаємо, що у даному 

випадку вона є недоречна: по-перше, відволікає увагу студента, наша ціль – навчити, а 

не розважити; по-друге – скачати презентацію із збереженням анімації неможливо, а 

ми насамперед розглядаємо ситуацію, коли слухач повинен завантажити файл на свій 

комп’ютер. При підготовці матеріалу, який буде представлений на слайді, важно 

спиратися на попередній досвід та враховувати  ситуації, в яких студенти відчували 
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труднощі, коли заняття проходили в аудиторії. Так, наприклад, із попереднього 

досвіду відомо, що слухачі мають проблеми з визначення типу умовного речення під 

час вивчення змішаного типу умовних речень. Тому необхідно продумати та 

закцентувати увагу студента при оволодінні цим розділом. Також треба дуже уважно 

підготувати відео посилання, приймаючи до уваги наступні позиції. Вибирати 

відеоролик, в якому дуже чітко і ясно подається інформація, не будуть зайвими 

подкасти, де наводиться багато прикладів, тому що студент буде вже мати теоретичне 

підґрунтя. Лектор повинен буди носієм англійської мови. Вважаємо доречним 

прописати, який фрагмент відеоролику треба прослухати, тому що зазвичай всі 

складові теми представлені у одному подкасті. Доволі складним є процес опрацювання 

та перевірки рівня якості засвоєння матеріалу. Якщо у студента є доступ до інтернету, 

то він може виконати вправи онлайн. При виборі вправ треба орієнтуватися на такі, де 

слухач зможе перевірити свої відповіді, а у найкращому випадку, прочитати пояснення 

правильного варіанту. Але, якщо у студента немає доступу до інтернету, а ми 

розглядаємо саме такий сценарій, треба на окремому слайді дати завдання з 

підручників, до яких викладач надав  доступ на початку навчального року. Бажано, 

щоб ці матеріали мали розділ з відповідями, що дозволить студентам перевірити себе. 

Враховуючи поточну ситуацію, вважаємо, що застосування даних 

мультимедійних презентацій під час проведення практичних занять, а саме, їх 

граматична складова, є доцільним та зручним. Такий підхід дає можливість студенту 

опрацювати самостійно деякі заняття, які він пропустив з поважних причин, та не 

відчувати брак знань, коли він зможе приєднатися до заняття. 

 

 

КАТЕГОРІЇ ЛІРИЧНОГО ТЕКСТУ 

Безугла Л. Р. (Харків) 

Однією з найпопулярніших у лінгвістиці є концепція тексту Де Боґранда і 

Дресслера, які визначають текст «як комунікативне явище, що відповідає семи 

критеріям текстуальності. Якщо один із цих критеріїв не виконується, текст не є 
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комунікативним. Отже, некомунікативні тексти вважаються не-текстами» [2, с. 3]. 

Боґранд і Дресслер не вживають термін «категорія». Для них це критерії або 

принципи текстуальності [2, с. 14], які дозволяють визначити, чи є конкретний текст 

текстом. Категоріями їх називають у вітчизняній традиції [1, с. 191 ff.]. 

Цінність концепції тексту Боґранда і Дресслера – саме в її прив’язансті до 

компонентів комунікації. Чотири категорії тексту – когезія, когерентність, 

інформативність, інтертукстуальність – є текстоцентричними, інтенційність стосується 

адресанта, автора тексту, прийнятність – адресата, ситуативність – комунікативної 

ситуації. У різних видах тексту ці категорії мають свої особливості, залежно від 

специфіки комунікації.  

Найбільш виразну специфіку комунікації виявляє ліричний текст (далі – ЛТ), який 

є вербалізованим продуктом мисленнєво-комунікативної діяльності суб'єктів 

комунікації, який має віршовану форму та розкриває внутрішній стан суб’єкта – його 

думки, почуття, емоції, ставлення до оточуючого світу в усіх його проявах.  

Когезія стосується горизонтальної фонетичної і граматичної зв’язності 

компонентів тексту, що забезпечує його внутрішню організацію.  

Когерентність тексту, тобто вертикальна зв’язність його компонентів, зумовлює 

нелінійність тексту. У ЛТ показові у цьому зв’язку синтаксичні повтори та циклічність 

композиції. 

Категорія інтенційності відображає комунікативну діяльності автора тексту, який 

керується своїми інтенціями. У цьому зв’язку слід враховувати наявність двох рівнів 

комунікації у ЛТ: внутрішню комунікацію між персонажами і зовнішню комунікацію 

між автором і читачем. З одного боку, персонажі мають свої інтенції, з іншого, автор 

має інтенцію – намір донести до читача певні пропозиції та пропозиційні установки, у 

тому числі щодо інтенцій персонажів. Крім того, автор має і естетичну інтенцію – 

намір донести до читача красу словесної форми. У ЛТ можливі різні співвідношення 

автора, адресата, ліричного героя, наратора та діючих осіб (персонажів).  

Категорія прийнятності характеризує адресата тексту як такого, що має певні 

очікування. Специфіка адресата ЛТ полягає у наявності поетичної компетенції.  
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Інформативність стосується не форми, а змісту тексту, який має містити нову 

інформацію. Однак для ЛТ ця категорія не є релевантною, оскільки інформування 

взагалі не входять до цілей поетичної комунікації. Крім того, ЛТ є фікціональними, 

тобто достовірність смислів, що передається, дорівнює нулю. Автор має право на 

вигадку й художній домисел. Тож не факт, що отримана читачем інформація 

відповідає дійсності. Ступінь достовірності ЛТ залежить від його жанру, напрямку та 

ідіостилю автора. 

Ситуативність становить актуальність ситуації сприйняття тексту реципієнтом. 

Адресант і адресат поетичної комунікації не мають просторового контакту та віддалені 

у часі; текст адресований будь-якому читачеві, який стає адресатом при зверненні до 

нього. Читач звертається до тексту, коли його власна ситуація схожа із ситуацією, у 

якій перебував ліричний суб’єкт або протагоністи.  

Інтертекстуальність відображає зв’язок тексту з іншими текстами, що має прояв, 

по-перше, у наявності загальних рис з текстами того ж самого жанру й напрямку, а по-

друге, в алюзіях на інші тексти.  

Таким чином, текстові категорії за Де Боґрандом і Дресслером повністю 

відображають жанрову специфіку ЛТ, оскільки ґрунтуються на комунікативному 

підході, що дозволяє врахувати усі аспекти вербальної комунікації – адресанта, 

адресата, ситуацію і власне текст.  
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PRÄSIDENT SELENSKYJS ZITATE IN TWEETS 

DER BOTSCHAFT DER UKRAINE IN ÖSTERREICH 

ALS EINE ÜBERSETZERISCHE HERAUSFORDERUNG 

Olena Byelozyorova (Charkiw), Nazar Stetsyshyn (Wien) 

Seit Beginn der großangelegten Invasion Russlands tragen bewegende Videobotschaften 

des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als ein innovatives Genre der politischen 

Kommunikation erheblich zum ukrainischen Sieg auch im Infokrieg gegen Russland bei. Die 

Botschaft der Ukraine in der Republik Österreich ist die einzige Botschaft in den 

deutschsprachigen Ländern, deren Tweets regelmäßig Zitate aus den Videoansprachen des 

ukrainischen Präsidenten in deutschsprachiger Übersetzung enthalten, samt dem Link zu der 

jeweils zitierten Videobotschaft.  

Der vorliegende Beitrag widmet sich den Übersetzungsstrategien bei der Übertragung 

der Zitate aus Wolodymyr Selenskyjs Videobotschaften aus dem Ukrainischen ins Deutsche 

für die relevanten Tweets der Botschaft der Ukraine in Österreich. Analysiert wurden 

sämtliche Tweets der Botschaft der Ukraine in Österreich seit Februar 2022, die Selenskyj 

zitieren.  

Die untersuchten Videoansprachen zeichnen sich durch einen hohen Grad an 

Persuasivität und durch Mehrfachaddressiertheit aus. Täglich wendet sich der Präsident an 

die ukrainischen BürgerInnen, dabei ist er sich stets bewusst, dass sowohl seine Partner 

weltweit als auch seine Gegner seine Worte verfolgen werden. Diese Tatsache wird von der 

Botschaft der Ukraine in Österreich bei der Auswahl der Zitate für ihre Tweets 

berücksichtigt. Die Zielgruppe der erwähnten deutschsprachigen Tweets umfasst vor allem 

Österreichs EntscheidungsträgerInnen, PolitikerInnen sowie alle BürgerInnen von 

Österreich. Die statistische Analyse hat ergeben, dass den größten Anteil der Zitate 

übersetzte Titel der Videobotschaften ausmachen (93 Prozent), 7 Prozent sind vollständige 

oder teilweise gekürzte Zitate aus dem Volltext. Entscheidend bei der Auswahl war die 

antizipierte Wirkung des Zitats auf die Zielgruppe, unter Berücksichtigung der Neutralität 

Österreichs, sowie auch die geltenden Zeichenbegrenzungen bei Twitter (es stehen maximal 

280 Zeichen für eine Nachricht zur Verfügung). 
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Die Titelübersetzung stellt an sich schon eine Herausforderung für die Übersetzung dar, 

vor allem wegen ihrer inhaltlichen und formellen Knappheit. Dabei besteht immer das 

Risiko, dass die deutschsprachige Übersetzung länger als der ukrainischsprachige 

Ausgangstext sein könnte, hauptsächlich wegen der grammatikalischen Besonderheiten der 

beiden Sprachen, was auf Twitter ein Problem darstellen würde. 

Die durchgeführte Analyse hat ergeben, dass die Priorität bei der Verfassung des 

deutschsprachigen Zieltextes für den Twitter den folgenden Makrostrategien eingeräumt 

wird: 

- Makrostrategie der Genauigkeit, d.h. der syntaktischen, semantischen und 

pragmatischen Genauigkeit; 

- Makrostrategie der Verständlichkeit; 

- Makrostrategie der Konventionalität; 

- Makrostrategie der Verdichtung.  
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СТАТУС ПЕДАГОГIЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ У КОНТЕКСТI ВИКЛАДАННЯ 

IНОЗЕМНИХ МОВ 

Благодарна О.М. (Харкiв) 

Протягом останніх десятиліть роль перекладу на заняттях з іноземної мови 

зазнала значного переосмислення. У цьому зв'язку Генеральний директорат з питань 

перекладу (DGT) зазначає, що хоча переклад часто ігнорується в офіційних 

навчальних програмах з іноземної мови, він все ширше використовується в 
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навчальному академічному просторі [4]. Кількість публікацій у цій галузі з початку 

2000-х років значно збільшилась, що свідчить про становлення та поширення нових 

підходів та концепцій до перекладу як одного з методів опанування іноземною мовою 

[1, 2, 5].  

Наразі статус педагогічного перекладу найчастіше протиставляється  

традиційному поняттю перекладу та розглядається крізь призму комунікативної 

діяльності. Одним з таких прикладів є тривимірний конструкт,  запропонований Де 

Арріба Гарсія [3, с. 277–278]. Як зазначає авторка, переклад на заняттях з іноземної 

мови може, по-перше, стосуватися перекладу текстів, коли студенти працюють над 

навичками читання та письма, а також над порівнянням граматичних структур та 

інших аспектів між двома мовами. Другий вимір – так би мовити «внутрішній 

переклад» – залучає студента до перекладу висловлювання з іноземної на рідну (або 

першу) мову з метою осягнення його змісту. Це явище особливо помітне на ранніх 

етапах вивчення іноземної мови та може використовуватись для компенсування  браку 

знань іноземної мови. Третій вимір перекладу – «експлікативний» або 

«пояснювальний переклад» – зазвичай використовується викладачем як ресурс, 

наприклад, як спосіб пояснення певних слів та/або граматичних форм,  для виявлення 

та уникнення «фальшивих друзів», щоб дозволити студентам одразу зрозуміти певні 

висловлювання або перевірити, чи зрозуміли вони конкретні пояснення.  

У загальному розумінні педагогічний переклад – це посередницька навичка, яка 

передбачає передачу сенсу і функціонує поряд з іншими мовними навичками. Для 

поглибленого вивчення та опису такої діяльності необхідним стає визнання існування 

різних форм і видів педагогічного перекладу на заняттях з іноземної мови. При цьому 

важливо зазначити, що оскільки переклад за своєю суттю є міждисциплінарною 

діяльністю, то визначення статусу педагогічного перекладу демонструватиме 

тенденцію запозичувати термінологію з інших галузей для встановлення власних 

теоретичних та прагматичних рамок.   
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MEME AS MEANS OF COUNTER-PROPAGANDA: 

ON THE CROSSROADS OF METHODS 

Bondarenko I. (Kharkiv – Grenoble) 

In hybrid wars [4], information tools nurture aggression that has a high damaging 

potential. Propaganda [1; 6] serves its vehicle, which entails the necessity to search for the 

defense against it using an array of tools of counter-propaganda. Safeguarding the 

information medium, counter-propaganda has its ultimate aim: eliminating or dealing with 

the damaging effect of information aggression via its diverse tools. Among them, the Internet 

meme as means of information warfare proved its efficiency in counter-propaganda. 

This venture focuses on the Internet meme as an object of linguistic studies and 

relevance of known linguistic methods to its analysis.  
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The well-explored trend in its study views it ontologically, in the spirit of Richard 

Dawkings [3], as a contaminative culturally significant information unit that possesses a 

number of specific features. In these terms, the Internet meme serves a tool of counter-

propaganda as means of rendering messages to provide cultural sustainability of the nation.  

On the other hand, it seems possible that the meme may also be analyzed as a carrier of 

meaning. This pivotal feature entails the view of the meme as, on the one hand, an 

implementation of a cognitive construal (e.g. cognitive metaphor, cognitive metonymy, 

blend, etc.) built in the national construal of the world. Besides that, the meme may also be 

the object of Peircean semiotic studies as featuring classic icons, indices and symbols. These 

two features make the meme an object of cognitive semiotics [7].  On the other hand, its 

specific nature furthers the agenda of multimodal studies [5] as meme renders the message in 

terms of at least two modes, verbal and visual, in their interface [2].The complex nature of 

the Internet meme boosts the research in terms of the ‘golden section’, that is the synergy of 

the three mentioned trends of semantic studies, or multimodal cognitive semiotics.   

In multimodal cognitive semiotics, the Internet meme uses the potential of cognitive 

construals as icons, indices and symbols rendered in verbal and visual modes. In this 

research, it is featured as the device of counter-propaganda, since it naturally transforms and 

utilizes the tools of propaganda of the enemy for constructive and defensive purposes.  

It still remains a problem, whether or not the methodological triangulation of cognitive 

science and multimodal semiotics exists for the Internet meme study. However, the analysis 

of the corpus of 300 Ukrainian war memes allows maintaining the fact of coordination 

between an icon and a cognitive metonymy, an index and a cognitive metaphor, a symbol 

and a cognitive blend. However, on the other hand, one and the same meme may feature, for 

example, a visual index and a verbal symbol, or vice versa. This requires a deeper insight in 

to the meme analysis as a complex procedure that would involve the whole set of state-of-

the-art devices made available by cognitive semiotics and multimodal studies.  

 

 



18 

 

References 

1. Auerbach, J. (2015). Weapons of Democracy: Propaganda, Progressivism, and American 

Public Opinion. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press. 2. Barthes, R. (1977). 

Rhetoric of the Image. In Image. Music. Text. Essays selected and translated by Stephen 

Heath (pp. 32-51). London: Fontana Press. 3. Dawkins, R. (2006). The Selfish Gene / 

Richard Dawkins. [30th Anniversary ed]. Oxford: Oxford University Press. 4. Hoffman, F. G. 

& Mattis, J. N. (2005). Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars Proceedings. 1-2. URL: 

http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWarUSNINov2005.pdf (Last accessed 

on 2 January 2023). 5. Kress, G. (2010). Multimodality. A social semiotic approach to 

contemporary communication. Abingdon and New York: Routledge. 6. Smith, B. L. (2016). 

Propaganda. Chicago, IL: Encyclopædia Britannica, Inc. 

URL: https://www.britannica.com/topic/propaganda (Last accessed on 2 January 2023).           

7. Zlatev, J. (2012) Cognitive Semiotics: An emerging field for the transdisciplinary study of 

meaning. Public Journal of Semiotics. 4 (1). 2-24. 

 

 

НОМІНАЦІЇ КОНЦЕПТУ DEMOCRACY/ДЕМОКРАТІЯ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Броварська І. А. (Черкаси – Харків) 

У цій лінгвістичній розвідці основну увагу приділено  виокремленню поняттєвої 

складової концепту DEMOCRACY/ДЕМОКРАТІЯ, за даними словникових дефініцій його 

номінацій із застосування компонентного аналізу.   

Компонентний аналіз передбачає поділ значення слова на складники (семи), які 

слугують відображенням у свідомості носія мови ключових рис денотату, що належать 

йому об’єктивно, або ж за приписом мовного середовища, що є об’єктивним для усіх 

мовців. Такий аналіз не обмежується лише виокремленням сем, а й має на меті 

становити їхню структурну організацію, а саме цінність кожного компонента у ієрархії 

значень  [1, с. 3]. 
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Результати вивчення компонентів значення лексеми democracy за даними 

англомовних словників [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11], засвідчують наявність 10 основних 

сем (табл. 1): 

Табл. 1. Основні семи значення іменника democracy 

\              Словник 

Сема           \  

LD CD OLD CBD MWD BD OD  FD WD VT 

Система управління 

держа-вою з прямим 

або делегова-ним 

народовладдям  

+ + + + + + + + + - 

Країна з виборною 

владою 

+ + + + + + + + + + 

 Ситуація або система 

рівності та участі 

кожного в ухваленні 

рішення 

+ + + + - + - + - - 

Віра (переконання) у 

політичну та соціальн

у свободу та рівність 

- + - + - - + - + - 

Правило (принцип) 

більшості  

- + - - + - - + - + 

Пересічні громадяни 

як носії політичної 

влади 

- + - - + - + + - - 

Стан суспільства, у 

якому панує формальн

а рівність прав та прив

ілеїв 

- + - - + - + - - - 
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Політика партії - - - - + - - - - - 

Політична теорія - - - - - - - - - + 

Ідеологія - - - - - - - - - + 

 

Узагальнення даних дозволяє виявити чотири гіперсеми, що об’єднують окремі 

значення і слугують основою структури відповідного концепту: 

- гіперсема «суспільство або країна з виборною владою рівних в ухваленні рішень 

громадян» (значення (2) країна з виборною владою, 6) стан суспільства, у якому панує 

формальна рівність прав та привілеїв); 

-гіперсема «ідеологія соціальної свободи, рівності, народовладдя» за спільністю 

значень (3) віра (переконання) у політичну та соціальну свободу та рівність, (4) 

правило (принцип) більшості, (8) політична теорія; (9) ідеологія; 

- гіперсема «система управління, заснована на принципах свободи, рівності, 

народовладдя» поєднує значення (1) система управління державою, що передбачає 

пряме або делеговане народовладдя, (3) ситуація або система рівності та участі 

кожного в ухваленні рішення),  (7) політика партії; 

- гіперсема «громадяни демократичної країни» на базі значення (5) пересічні 

громадяни як носії політичної влади.  

Виявлені гіперсеми відкривають перспективи подальшого  дослідження концепту 

DEMOCRACY/ДЕМОКРАТІЯ і моделювання його структури на матеріалі 

англійськомовного політичного медіадискурсу. 
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TRADUCCIÓN Y LÉXICO PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA AZUCARERA 

Verbytskyi S.B. (Kyiv) 

La renovación técnica y tecnológica de la industria alimentaria nacional, en particular 

de la industria azucarera, requiere una acción activa en la dirección de usar la experiencia 

extranjera avanzada, lo que es imposible sin un trabajo de traducción específico con una 

amplia gama de información técnica y científica relevante. 

Por lo tanto, es necesaria una comparación adecuada de los conceptos terminológicos 

utilizados en Ucrania, la Unión Europea y otros países con producción de azúcar 

desarrollada. Estas medidas deberían abarcar la creación de un índice del sistema de 
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conceptos terminológicos de la producción de azúcar, que tendría en cuenta de manera 

racional tanto las tradiciones nacionales de formación de términos profesionales en el sector 

industrial específico como las innovaciones científicas y técnicas que requieren su 

formulación terminológica adecuada [5, p. 117]. 

Dado que la función principal de los textos técnicos es transmitir la información técnica 

más precisa y clara, la forma lingüística se puede cambiar durante el proceso de traducción 

para transmitir la información con la mayor precisión posible. Por lo tanto, los métodos de 

traducción indirecta son aceptables (inglés oblique translation techniques). Toman en cuenta 

los elementos del lenguaje técnico, que ocurren con diferente frecuencia en los idiomas de 

origen y de destino [4, p. 2]. Un problema extralingüístico es también la inconsistencia en las 

definiciones aplicadas, que tienen un carácter cultural extralingüístico, pero tienen en cuenta 

las características lingüísticas y culturales de la lengua original según la lógica de 

internacionalización de la terminología tecnológica industrial en el contexto de globalización 

[2, p. 640; 3, p. 254]. 

Para buscar adecuadamente fuentes de información científica y técnica en fuentes 

extranjeras, sobre la base de [1], se creó un glosario de términos para la producción de 

remolacha azucarera (Fig. 1), que abarca 444 fonemas terminológicos en ucraniano con los 

términos correspondientes en Inglés, alemán y cuatro idiomas más. El glosario contiene la 

terminología principal, así como lexemas y frases terminológicas, agrupadas según las etapas 

tecnológicas de la producción de remolacha azucarera, y cada grupo de términos cubre los 

procesos, equipos, materiales y productos relevantes [5, p. 119]. 
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Figura 1. Las primeras líneas del glosario de términos de producción de azúcar 

El glosario que hemos compilado cubre exclusivamente la terminología de la 

producción de remolacha azucarera y no incluye terminología de la producción de azúcar a 

partir de la caña. Esto es necesario, ya que las empresas azucareras nacionales realizan 

trabajos de refinación de azúcar de caña, cuyos productores más importantes son, en 

particular, los países de América Latina, y nuestras empresas especializadas en construcción 

de maquinaria pueden suministrar una variedad de equipos tecnológicos a este mercado. Por 

lo tanto, es relevante crear un glosario completo de producción de azúcar que abarque la 

terminología en español y portugués. 
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TRANSLATORS’ CREATIVITY  

Kamilla Voronina (Kharkiv) 

The research on translators’ creativity is done on the basis of Ulysses by James Joyce 

and its translation into Ukrainian performed by two outstanding translators – Olexander 

Terekh and Oleksander Mokrovolsky. The selection of the work is stipulated by the fact that 

the novel above contains a large number of units coined by the author to meet his pragmatic 

needs. It is worth mentioning that the first full Ukrainian-language translation was completed 

and published only in 2015. 

Rendering literary works by James Joyce into other languages has always been a real 

challenge for translators. The author’s unique style of writing makes it hard to perceive and 

interpret his works; therefore, finding and/or selecting translation equivalents in target 

languages is greatly complicated. One of the specific features of Joyce’s individual style is 

inserting in his works a large number of nonce words, i.e. lexical units coined for the single 

occasion. Nonce formations are innovative non-codified units of the language system, they 

do not belong to the formal lexicon, and therefore, they cannot have any direct equivalents in 

other languages. In terms of translation studies, lexical units with no direct equivalents in the 

target language are considered untranslatable. This study is another attempt to reveal 

translators’ creative potential, namely the methods the translators use while rendering 

author’s formations.  

The translators’ role can hardly be underestimated as dealing with numerous nonce 

formations inserted into the literary work requires applying non-standard creative approaches 

to both interpreting and coining/selecting equivalents in the target language. In broad sense, 

creativity is understood as “the capacity to adapt to new situations and environments, for 
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which prior knowledge and flexibility in perception play a major role” [1, p.94]. At the first 

stage of translation process, namely at the stage of perception and interpreting, translators 

should be flexible as interpreting author’s formations cannot be done automatically. The 

latter are the results of non-conventional combining the conventional elements of the source 

language; therefore, prior knowledge is of use for extracting potential senses of newly coined 

lexical units. The ability to extract senses of author’s unconventional formations in its turn 

greatly impacts the way they will be reproduced in the target language.  

Rendering Joyce’s nonce units is carried out on the basis of their structural and 

functional characteristics. According to the word building patterns, Joycean nonce lexemes 

can be classified into two groups: phonographic (coined by means of random combining 

phonemes) and morphological (coined by means of non-conventional combining morphemes 

or their segments). While rendering morphological nonce units, the translators tend to 

recreate their structure in the target language, i.e. they use calque to reproduce their word-

building pattern. As for phonographic nonce formations, in most cases they are transcoded or 

rendered by means of their functional equivalents. Overall, the translators tend to apply 

domestication strategy, which can be explained by their attempts to make one of the most 

difficult novels of all times more accessible to Ukrainian readers.  

Ontological characteristics of nonce words, namely referential and significative 

uncertainty and semantic ambiguity, make it possible to assign potentially unlimited number 

of meanings to each of the unconventional lexemes. In its turn, multitude of possible 

interpretations may lead to creating multitude of possible equivalents in the target language. 

Creating/selecting the most suitable equivalents to the nonce units, in each particular case 

translators should take into account the whole range of specifying factors including but not 

limited to uniqueness of the author’s individual style, his pragmatic intentions, the context, 

extra linguistic factors, explicit and implicit information. 
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ПОВЕДІНКОВИЙ КОНЦЕПТ VERRÄTER 

Гаврилова І. М. (Харків) 

Проблематика сучасної когнітивної лінгвістики охоплює типологію концептів, а 

також особливості вербалізованих концептів. Серед концептів культури особлива 

зацікавленість виявляється до концептів поведінкового типу. 

Поняття поведінкового концепту запропоновано І.І. Чесноковим як «відображена 

у свідомості індивіда модель поведінки». У нашій роботі беремо до уваги різновиди 

концептів комунікативної поведінки, що запропоновані І.С. Шевченко, а саме: подієві 

та ознакові концепти. Подієві концепти – ментальні уявлення про мовні дії, що 

актуалізуються окремими мовними актами. Натомість ознакові концепти представлені 

етнокультурними стереотипами, що втілюються у відповідних ситуаціях спілкування 

вербальним і невербальним способом, а також зумовлені соціокультурними чи іншими  

дискурсивними параметрами [2, с. 16]. До того ж когнітивні ознаки поведінкового 

концепту зумовлені етичною характеристикою комунікативної поведінки, що формує 

уявлення про відповідність або невідповідність нормам моралі. 

Дослідження лінгвокультурного концепту ЗРАДНИК / VERRÄTER показало, що 

цей концепт пов'язаний з поведінкою людини, що виявляється в умисному обмані 

довіри, порушенні вірності рідним, друзям тощо [1, с. 194]. Таким чином, концепт 

VERRÄTER можна віднести до ознакових концептів поведінкового типу, що зумовлює 

його подальше дослідження у німецькомовному публіцистичному дискурсі.  
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TEXT-BASED AND TEST-TEACH-TEST LESSONS 

Galstyan A.G. (Kharkiv) 

When teaching grammar, vocabulary and functional language, there are different 

approaches to choose to plan the structure of the lesson.  

If the teacher is sure the target language (TL) is unknown to the students, he may want 

to start with some context, as students need to see where and when the language is used in 

real life. But the teacher may also want to first check the current level of knowledge of his 

students, identify problems and then undertake appropriate actions to contribute to a better 

understanding of the material.  

Accordingly, there are two very common ways to do this: 

a. to put the TL in a text (a Text-based approach) 

b. to have students do an exercise with the TL, a 'test' (a Test-Teach-Test approach) 

A Text-based approach 

When the TL (some grammar, vocabulary or functional language) is new to students, it 

can be 'presented' to them in a reading or listening text. For the lesson to succeed, the text 

must be short enough and relatively simple. If, for example, it is a grammar lesson, the text 

selected should be such for the students not to waste time on new vocabulary or other 

complex grammar that is not the focus of the lesson. 

The advantages of this approach are that students see examples of the TL in a full and 

recognisable context, the context helps demonstrate meaning and can be used when asking 

CCQs (concept checking questions). If the TL has different forms (eg. affirmative, negative 

and interrogative), they can be included into the text for the students to see. It can also be 

very engaging if the text itself is interesting or memorable. It provides a nice balance of skills 

and systems. Plus it replicates an authentic encounter with new language and trains students 

to use texts outside of class as a resource for developing their English more independently. 

Disadvantages of this approach include the extra time it takes to cover the content of the 

text before shifting the focus to the TL, the possibility of distracting unknown lexis in the 

text and the chance of creating classroom texts which are overloaded with language 
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examples and therefore less natural. Teachers may also find it difficult to prioritise 

clarification in the way that test-teach-test allows. 

The structure of the lesson: 

➢ Lead-in / Pre-text: As J.Harmer mentions [1, p. 206] “If we can get students engaged in 

the task, there is a much better chance they will read with commitment and concentration, 

whether or not they were interested in the topic to start with”. 

➢ Reading for content (gist): Students first need to understand the main idea of the text. Then 

they will be ready to analyze the TL in it. As a gist activity they can choose a title for the 

text, or give answer to some questions. 

➢ Noticing TL/Clarification: The TL is highlighted and clarified by using CCQs and 

eliciting. 

➢ Controlled practice: After clarification students use the TL controlled by the teacher. 

➢ Freer practice: Students have the opportunity to practice using TL in a freer, less restricted 

environment. They work in pairs or small groups. 

A Test -Teach -Test approach 

If students are expected to have some knowledge of the TL, the teacher may first check 

how much knowledge they have. For this purpose, students do a diagnostic exercise. Usually 

this ‘first test’ is a controlled practice style exercise. While monitoring this exercise, teacher 

should see where students are confident and/or have difficulties.  

The advantages of this approach are that students have a chance to demonstrate 

knowledge first and therefore don’t feel patronised by a teacher ‘telling’ them something 

they already know. By monitoring very carefully, the teacher can select priority areas of 

meaning, form and pronunciation and focus clarification on those. It may also be more time 

efficient.  

Difficulties with this approach are that the teacher must monitor very carefully and 

make real-time decisions on what to clarify, the test one activity may not supply sufficient 

context to fully demonstrate meaning and the teach stage requires careful management Often 

it is difficult to maintain the same context throughout the lesson without adaptation of 

materials. 
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The structure of this lesson is similar to the previous one with the difference that instead 

of gist reading teacher realizes a diagnostic test (1st test), after moving on to clarification and 

then practice of the TL. So, the two approaches to lesson structure differ mainly in that stage 

where teacher brings the TL into the lesson, the other stages being similar. In both cases, the 

majority of class time is aimed to be spent on practice.  
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VARIATION OF A NEGATIVE POLITENESS STRATEGY (N5) 

IN MALE DISCOURSE 

Guzhva O.O. (Kharkiv) 

Variation of the N5 strategy (Give deference) shows that it depends on the configuration 

of the roles of the communicators, which determines the parameters of the distance D, Power 

and the degree of imposition R, certain discourse situations are dominated by certain means 

of implementing this strategy. In discursive situations with a low value of Power (the 

interlocutors are equal in status), the speaker, as a rule, deliberately "lowers" his status and 

thereby presents the interlocutor as a "strong" member of the communicative pair. If the N5 

strategy is implemented in situations with a high value of relative power, and according to 

this parameter the speaker dominates the listener, then the male speaker is emphatically 

polite, he seems to give the interlocutors the freedom to perform or refuse to perform a 

certain action. 

The markers of the N5 strategy are emotionally colored synonyms of the verb to ask: 

pray, implore, beseech, beg, which contribute to the demonstration of greater respect for the 

addressee's wishes [2, p. 178], as well as honorific addresses sir ..., Lord ..., Lady ..., Mr. ..., 

Mrs. ..., Miss ..., which belong to the typical addresses of a representative of the upper and 

middle classes to the interlocutors [3, p. 22] and are used to mitigate damage to the social 
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face [2, p. 182]. "Address names formed as a result of the interaction of an anthroponym and 

an affix are divided into spatial ones, which indicate the place of residence of a person, and 

social ones, which identify an individual's place on the status vertical" [1, p. 132]. The form 

of address to a man Sir (especially one who is higher in status) when addressing a group is 

replaced by the word gentlemen, and to a woman (Madam) by the word ladies. Let us 

consider the discursive behavior of a British man as an exostereotype during the XVIII — 

XXI centuries depending on the social parameters of the communication situation. 

Communication of higher and lower status. The speaker can realize a respectful attitude 

towards the addressee with the help of emotionally coloured predicates, synonymous with 

the neutral register of the verb to ask (pray, implore, beseech, beg, etc.), or honorific 

addresses [2, p. 178]. The speaker uses the politeness strategy marker N5 verb to entreat, 

which, at least verbally, demonstrates that the communicator is able to respect the wishes of 

his servant, and appropriately characterizes a XVII century British man as a linguistic 

personality. Symmetrical situations of communication. During the entire period of the XIX 

century, we record the use of honorific addresses, sir, etc., typical for the etiquette of nobles. 

In the replicas — examples of polite social conversation between two representatives of the 

British nobility, politeness is actualized as single markers of distancing. Communication of 

lower and higher by status / situational role. There are two sides to the demonstration of 

respect through linguistic means: one, in which the speaker demeans himself, and the other, 

when the speaker "raises / elevates" the position of the listener / interlocutor (allows the 

listener to consider himself higher in status) [1, p. 178], for which as a rule, in the XVIII 

century the title or "professional" title of the interlocutor is used in combination with positive 

evaluative tokens good, best, etc. 

Therefore, the N5 strategy (Give deference) is often used during the XVIII — XIX 

centuries, when it was characteristic of communication between men and men. The N5 

strategy helps to preserve the negative social face of the interlocutor, even despite the fact 

that the speaker is having a heated discussion with him: in the social system of Europe in the 

XVIII century, the father, and a very spiritual person, takes a special, privileged place, so 
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even a nobleman is forced to resort to such a strategy, treating the father or priest as a 

person with a higher level of relative power, given to him within the family or by the 

institution of the church over everyone in society. 
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО 

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Гусєва Г.Г., Ткаля І.А. (Харків) 

Наше повідомлення стосується академічної діяльності, яка охоплює практики 

навчання, викладання, а також наукових досліджень. Як відомо, представниками 

академічної спільноти є не лише компетентні дослідники, науковці, а також викладачі 

вищих та студентство. 

У центрі нашої уваги саме студенти університету та їхнє розуміння сутності зміни 

свого навчального статусу, коли вони стають студентами вищого навчального закладу. 

Вони повинні розуміти значення такого вирішального для академічної спільноти 

поняття, як академічна доброчесність. При цьому, ми впевнені, що важливо не тільки 

розуміти академічну доброчесність як відданість чесної та моральної поведінки в 

академічному середовищі, а також реалізувати на практиці принцип уникнення 

неправомірної поведінки. Це стосується уникнення усіх проявів шахрайства, обману, 

уникнення плагіату. Студенти повинні знати про існування Закону України «Про вищу 

освіту», який стосується «гравців» обох сторін процесу навчання – як викладачів, так і 

студентів. Важливо засвоїти, що академічна доброчесність базується на правомірній, 
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тобто доброчесній, поведінки кожного. Слід нагадувати студентам про сукупність 

етичних принципів і визначених законом правил, які обумовлюють те, як поводяться 

учасники освітнього процесу.  

Починаючи з перших кроків навчання у вищому, студенти безперечно відчувають 

відмінність між форматами «вчитися в школі» та «вчитися в університеті». Від 

студентів університету потрібно набагато більше самостійності та уміння розподіляти 

свій час, щоб вчасно підготувати те чи інше завдання, підготуватися до участі у 

семінарі, до написання залікової чи екзаменаційної роботи. Незалежно від виду 

діяльності, студенти повинні відповідати правилам академічній доброчесності, яка 

вимагає дотримання фундаментальних цінностей, до яких належать чесність, довіра, 

повага, відповідальність до дій. Погляд на університетські реалії через призму 

академічної доброчесності дає нам право говорити про залучення студентів до 

наукової діяльності з перших кроків свого життєвого досвіду як студентів 

університету.  

Отже, ми розглядаємо залучення студентів до наукової діяльності як органічний 

компонент їх участі в загальноуніверситетських подіях. Ми впевнені, що вміння 

працювати з джерелами відіграє важливу роль у розвитку науки. Відповідно, 

опрацювання автентичних джерел потребує певних навичок. Використання 

найрізноманітніших автентичних інформативних джерел є невід'ємною частиною 

університетської діяльності. Але це треба виконувати грамотно, не порушуючи закон 

академічної доброчесності. Можна поділити вміння працювати з джерелами на кроки. 

Насамперед, потрібне розуміння змісту автентичного матеріалу. Потім – вибір з нього 

інформації, яку можна використовувати в подальшому для певних цілей. Наступним 

кроком виявляється відпрацювання фрагментів оригінального тексту, що передають 

необхідну змістовну інформацію. Цей останній етап передбачає структурні зміни, 

перебудову складних синтаксичних конструкцій, притаманних письмовому мовленню. 

У даному контексті, варто окремо звернути увагу на усні презентації, виступи на будь-

яку тематику, а також на завдання прослухати автентичні відео та висловити їх зміст 

та своє ставлення до нього. Студенти-соціологи розуміють, що ми в житті виконуємо 
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багато соціальних ролей. Тому при підготовці усної презентації свого матеріалу їм слід 

уявити себе одночасно і в ролі спікера і слухача, уявити як вони б сприймали на слух 

висловлювання, властиві суто письмовому варіанту мови. 

Підсумовуючи наші спостереження, слід наголосити на необхідності активної 

участі студентів у будь-якій університетській діяльності за обов'язкової відповідності 

правилам академічної доброчесності. 

 

 

КОНЦЕПТ HOUSE/HOME У ЗНАЧЕННЯХ СИНОНІМІВ 

Давиденко І.В. (Харків) 

При виявленні синонімів номінацій концепту HOUSE/HOME використовується 

критерій смислової близькості та взаємозамінності лексем, їх приналежності до однієї 

частини мови – іменника. Виявлено близько 500 синонімів [1] полісемантів house та 

home, які утворюють синонімічні ряди, що відповідають ЛСВ імен концепту 

HOUSE/HOME. 

ЛСВ «житло людини» (зі своєю сім'єю) // «житло людини» будує синонімічний 

ряд, представлений наступними лексемами: house, home, dwelling, dwelling house, 

habitation, abode, domicile, building, edifice, manse, mansion-house, mansion, residence, 

hall, bungalow, cottage, beach house, cabin, chalet, country house, detached house, single 

dwelling, duplex, duplex house, semidetached house, farmhouse, gatehouse, guesthouse, 

hacienda, hunting lodge, lodge, lodging house, rooming house, skyscraper,  flat, apartment,  

ranch house, residence, row house, town house,  safe house, saltbox, adobe house, sod 

house, soddy, solar house, tract house, villa // adobe, apartment, back-to-back, barrack, 

bedsitter, black house (Scot.), board-and-shingle (Caribbean), boarding house, booth, 

bungalow, bunker, but and ben (Scot.), cabin, caboose (Canad.), camboose, Cape Cod 

cottage, caravan, castle, chalet, chateau or château, chattel house, consulate, cot or cote 

(dialect), cottage, cottage flat, crannog, croft, , deanery, digs, doss house, duplex or duplex 

apartment (U.S. & Canad.), embassy, farmhouse, flat, flatlet, flophouse, flotel, garret, 

grange, guest house, hacienda, hall, hogan, hostel, hotel, house, houseboat, hovel, hut, igloo 
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or iglu, inn, lake dwelling, lodge, log cabin, long house, maisonette, manor, manse, mansion, 

mattamore, mews (informal), mobile home, winter house / home, country house, motel, motor 

caravan, mud hut, palace, parsonage, penthouse, pied-à-terre, prefab, priory, ranch, rath 

(Irish), rectory, semi, shack, shanty, shooting box, show house, starter home, stately home, 

studio flat, tenement, tent, tepee, town house, trailer (U.S. & Canad.), tree house, tupik or 

tupek (Canad.), villa, whare (N.Z.), wigwam,  etc.  Висока чисельність даного 

синонімічного ряду також свідчить про домінування сенсу «помешкання людини» для 

концепту HOUSE/HOME. ЛСВ «люди – мешканці житла»: «сім'я, яка живе разом і має 

певні стереотипи поведінки» будує синонімічний ряд: family, household, menage, home, 

broken home, house, conjugal family, nuclear family, extended family, foster family, foster 

home, menage a trois, social unit, unit, etc.  ЛСВ «місце, де знаходиться будинок; 

батьківщина» будує синонімічний ряд: birthplace, place of birth, place of origin, 

provenance, provenience, cradle, native land, homeland, fatherland. ЛСВ «місце, де 

дбають про людей» має синонімічний ряд: a mental home, orphan’s  / foster home, 

convalescent / nursing / rest home, insane asylum, mental hospital, mental institution, 

psychiatric hospital, asylum,  care home, community home, etc. ЛСВ «династія / 

стародавній рід» має синонімічний ряд: dynasty, kinfolk, kinsfolk, phratry, family line, 

folk, royal family, royal house, royal line, royalty, family, etc. ЛСВ «адміністративна 

будівля» будує синонімічний ряд: house, congress, parliament, body, hall,  etc. ЛСВ 

«організація» будує синонімічний ряд: publisher, publishing firm, publishing house, 

business firm, business house, firm, corporation, business, business concern, business 

organization, accounting house, consulting house, consulting firm, law house, auction house, 

brokerage house,  gambling casino, gambling den, gambling hell, gambling house, sporty 

house, etc. 

Розробленість і деталізація синонімічних рядів підтверджує актуальність певних 

концептів для лінгвокультурного співтовариства: чим більш диверсифікованими є 

члени того чи іншого синонімічного ряду, тим актуальнішими є дані знання для 

англомовного соціуму. У свою чергу ті ЛСВ, синонімічні ряди яких найбільш 

«розроблені», є базовими смислами досліджуваного концепту.  
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ЗНАЙОМСТВО З МИСТЕЦТВОМ І КУЛЬТУРОЮ ПЕРЕКЛАДУ 

Дудка Л.А., Безвесільна Н.Т. (Харків) 

Усвідомлення історією перекладу її масштабів і ваги - явище відносно недавнє. 

Але вже в часи першої половини двадцятого століття стали дуже актуальними 

переклади творів, таких як наукові, технічні, комерційні, політичні та ін. На переклад 

таких творів мало впливає індивідуальний авторський стиль. Та вимоги до точності 

перекладу зросли. При перекладі подібних  текстів зростало значення забезпечення 

правильної передачі інформації у найменших деталях, уже не можна було 

задовольнятися правильним перекладом в цілому,  схожому впливу оригіналу і 

перекладу на читача. Перекладений твір повинен бути повністю  відповідним  

оригінальному твору. Тому перекладач повинен знати не лише дві мови, мову 

оригіналу та мову перекладу, щоб подолати  лексичні труднощі перекладу, він 

повинен ще мати широкий спектр супровідних знань, щоб правильно керувати 

перекладацьким процесом, аж до значень окремих слів.  

У зв’язку із великим попитом висококваліфікованих перекладачів виникла 

необхідність їх масової підготовки. Для цього для підготовки спеціалістів напрямку 

перекладу у багатьох країнах були створені навчальні заклади, такі як інститути, 

факультети, перекладацькі школи на базі університетів та інститутів. Викладачі цих 

навчальних закладів мали підготувати такі програми та підручники, які б задовольняли 

цілі навчання іноземним мовам та перекладу. Так (народилась нова наукова 

дисципліна, що називається перекладознавство [2] . 

Для мовознавців переклад  означає особливий вид мовленнєвої діяльності, а не 

лише результат творчості перекладача. 
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Але навіть знаючи дві мови, знаючи співвідношення одиниць цих двох мов, що 

виникають під час роботи з перекладом, будучи добре знайомим з теорією перекладу, 

яка дає рекомендації про те, які методи краще використовувати перекладачу, щоб 

зробити правильний вибір варіанта перекладу, кожен перекладач переживає труднощі, 

пов’язані із вирішенням особливих завдань у зв’язку з перекладом, що являється його 

творчістю у вузькому сенсі [1]. 

Завдяки перекладу оригінальний твір обов’язково відрізняється, хоча перекладач 

має за мету зберегти смислову подібність між двома текстами і для цього іноді вносить 

зміни формального характеру. 

Творчим характером перекладацької діяльності є вміння перекладача знаходити 

нетипові відповідники у  іншій мові. 

Кожен новий виток історії перекладу відкриває нові можливості для 

взаємопроникнення культур. Тому дуже корисно повертатися до постійних питань 

перекладу, робити аналіз перекладацької практики.  Специфіка перекладу полягає у 

тому, що він призначається для повноправної заміни оригіналу. 

Труднощі перекладу постають, коли йдеться про скорочення, каламбури, 

звуконаслідування, іншомовні запозичення, наукові терміни, власні імена і таке інше. 

Перекладач повинен пам’ятати, що переклад – це не тільки взаємодія двох мов, 

але й взаємодія двох різних культур, двох різних менталітетів. Дуже важливо для 

перекладача добре знати життя країни, з чиєї мови перекладається твір. 

Між мовними засобами мови оригіналу та мови перекладу відсутні однозначні 

відповідності, тому переклад повністю ідентичний оригіналові, неможливий. Проте в 

кожній мові можна виразити будь-яку думку, причому декількома різними способами. 

Засоби, обрані перекладачем для передачі змісту оригіналу, замінять певну 

інформацію певною іншою: загальнішою, частковою або аналогічною. 

В основі перекладу лежить необхідність або бажання подолати мовний бар'єр. В 

основі комунікації між державами, економіками та культурами акт перекладу був і 

залишається вирішальним питанням. 
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СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ В ТЕКСТОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ІСПАНЦІВ 

Зінченко О. А. (Харків), Сайфутдінова О. Ю. (Львів) 

У ці буремні та славні дні, коли Україна в оборонній війні проживає своє 

національно-визвольне змагання, ми як ніколи потребуємо правдивого розуміння на 

міжнародному рівні, позаяк лише це розуміння дає нам змогу звільнитися від 

колоніяльного кругозору ворога й одержати будь-яку підтримку зовнішніх партнерів. 

Істинні знання про події в Україні передають здебільшого за допомогою текстів, які 

мають бути якісними перекладами, репрезентувати українські національні реалії, 

транслювати правдиві епічні наративи, що формують історію. 

Велика роль у висвітленні належить українському назовництву та його 

перекладові, щоправда іспанська мова має чимало власних позначень, зокрема для 

українських топонімів, як-от los Cárpatos – “Карпати”, Crimea – “Крим”, Leópolis – 

“Львів”. Українські назви  відтворюють іспанською переважно за допомогою 

транслітерації: Rivne – “Рівне”, Zaporiyia – “Запоріжжя”, Mykolaiv – “Миколаїв”, 

Mariupol – “Маріуполь”. Деякі власні назви, а серед них і топоніми, іспанські джерела 

передають за допомогою відомої для них ще з совєтських часів транслітерації: Kiev – 

Київ, Járkov – Харків; тому завданням українських медійників та перекладачів є 

пояснити іспаномовній авдиторії, яка налічує понад 400 мільйонів осіб, недоречність і 

неприпустимість зросійщеного назовництва. 

На цей столітній біль досі реагують література та мистецтво України. Так, 

уродженець Львова і дитина Рівного, Олександр Ірванець у романі “Рівне / Ровно 

(Стіна)” (2002) в російську назву “Ровно” вкладає совєтське тоталітарне минуле, а 

двадцять років по тому, 5 березня, в Ірпені пише свого знакового вірша – “З міста, що 
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ракетами розтрощене”. З осудом і глумом зображують російськомовні наративи у 

своїй творчості флагмани української культури Лесь Подерв’янський, Сергій Жадан і 

Павло Ар’є. 

Оскільки топонім – це слово-територія, українці мають дбати про вірне 

назовництво, аби зберегти історичну пам’ять, задекларувати свою окремішність і 

відновити справедливість. Так, уваги заслуговують топоніми Московія, Росія і топонім 

Русь, якого ми тепер майже не вживаємо: “22 жовтня 1721 р. Московія оголосила себе 

Російською імперією, а московитів – росіянами. Так було вкрадено у законних 

спадкоємців Київської Русі – українців – історичну назву – Русь” [1, с. 85]. Прикметно, 

що до цього спричинився інтелектуал і перекладач: “Московія перестає з подачі 

Феофана Прокоповича називатися Московією, а називається Росією; тобто грецький 

варіянт української назви Русь” [2]. Нагадаємо, що свої історичні праці з однаковою 

назвою – “Історія України-Русі” – на початку ХХ ст. опублікували і 

М. С. Грушевський, і М. М. Аркас. До слова, Микола Миколайович Аркас є 

уродженцем міста Миколаєва, і аби наші та іспаномовні реципієнти відчули смак 

українського назовництва, варто задіяти і ментальні правила, і мовну гру, і посилання 

на етимологію чи етнографію. До прикладу, розповісти іспанцям, що Миколаїв 

назвали на честь святого Миколая (San Nicolás), а Маріуполь – на честь Діви Марії (la 

Virgen María). В Іспанії, яка має великий католицький спадок, добре знайомі з 

концептом покровителя міста – santo patrón і з культом Діви Марії – la Virgen. 

Перекладаючи (транслітеруючи) українські назви, маємо зважити на 

прагматичний та психолінгвістичний аспекти: на асоціяції, які можуть виникнути в 

іспаномовного адресата. Так, “Університет імени Івана Франка” перекладаємо як 

Universidad Iván Frankó; такі наголоси і ортографія забезпечують максимальне 

віддалення від прізвища іспанського генералісимуса Франсіско Франко. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНА ПРИРОДА РЕКЛАМНОГО ЖАНРУ 

Змійова І. В., Дакіч В.В. (Харків) 

Поняття «реклама» є багатоаспектним і визначається по-різному: як предмет і як 

процес, що має певне спрямування та мету, як соціальний інститут, як вид комунікації 

і навіть як мистецтво [2, с. 8]. В залежності від сфери, в якій реалізується та 

використовується реклама, існують її різні типи, серед яких важливе місце посідає 

політична реклама.  

Стрімкий розвиток політичної реклами пов’язаний з усе більшим залученням 

соціуму в політичні процеси і, як результат, підвищенною увагою науковців до 

комунікації в політичній сфері. Політична реклама є прикладом багатоаспектності, 

адже вона існує на перетині декількох дисциплін, зокрема політології, соціології, 

маркетингу, психології, права тощо. Саме тому політичну рекламу варто розглядати з 

оглядом на цей факт.  

Політична реклама є найяскравішим проявом мультимодальної комунікації, для 

реалізації якої поєднують одночасно декілька модусів. Модус – це відкритий 

нескінченний набір засобів, який відрізняється від системи до системи, але не 

обмежується мовою, зображенням, кольором, друком, музикою, голосом, одягом, 

жестами, просторовими ресурсами, парфумами та національною кухнею [5, с. 35]. До 

модусних категорій належать пікторіальні та писемні знаки; жести; звуки; музика; 

запахи; смаки; дотики [3, с. 20].  

Різні модуси можуть виражати відмінні значення, які накладаються одне на одне 

для створення єдності смислу повідомлення [4, с. 142]. Їхню комбінацію можна 
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трактувати як складний і цілеспрямований процес, який має, по-перше, донести суть 

до потенційного адресата, апелювати до його свідомості, спонукати до дій, комерційно 

привабливих для адресанта у випадку політичної реклами. Зрозуміло, що сукупність 

кількох правильно підібраних модусів як джерел одночасного впливу на аудиторію 

значно пришвидшує та покращує досягнення бажаного результату [1, с. 105].  

Прикладами поєднання модусів у політичній рекламі можуть слугувати малюнок 

+ вербальний текст, усний вербальний текст + міміка співрозмовника + відстань між 

комунікантами; вербальні засоби на телебаченні чи в Інтернеті в поєднанні з 

ілюстраціями або іншими графічними об’єктами, що рухаються та виконують певні дії 

тощо.  

Вагомість кожного модусу різна, а рівень його семантичного потенціалу залежить 

безпосередньо від конкретного комунікативного акту. Одні модуси значно збільшують 

імовірність кращого та швидшого сприйняття інформації, інші можуть уповільнити 

цей процес або ж узагалі заважати йому.  
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ПОЛІТИЧНИЙ НАРАТИВ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЗБРОЯ: 

СИСТЕМА МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНІК  

Жаботинська С.А. (Черкаси) 

Наративом у широкому сенсі є адресована суспільству інформація, сформована, 

інтерпретована  і певним чином упорядкована в текстовому повідомленні, утіленому 

різними знаковими кодами – вербальними, невербальними або змішаними 

(мультимодальними). Політичний наратив, що репрезентує образ світу, створюваний 

мовцем задля укорінення цього образу у свідомості суспільства [5, c. 364], пов'язаний 

із реалізацією влади, тобто зі здатністю її носіїв досягати підкорення інших людей 

своїй волі [1, c. 26]. Наділений силою переконання, політичний наратив, 

трансльований у сучасному світі засобами масової інформації, нерідко застосовується 

зі стратегічною метою згуртування суспільства та формування колективної 

ідентичності [2, c. 3-4]. Політичний наратив визначається як стратегічний, якщо він 

реалізує офіційну політичну стратегію шляхом конструювання такого спільного 

розуміння минулого, теперішнього і майбутнього міжнародних відносин, яке дозволяє 

консолідувати світогляд та поведінку суспільства всередині країни та за її межами [4, 

c. 2]. За своєю природою політичні наративи, зокрема стратегічні, є маніпулятивними: 

вони реалізують  домінування влади і контроль над спільнотою без її відома і бажання. 

У політиці маніпуляції асоціюються з пропагандою, яка говорить людям, про що і як 

думати і як діяти [3, c. 366]. Те, що вони мають підтримати, може бути позитивним або 

негативним, орієнтованим на формування моральних норм або ненависті. Остання є 

вбудованою в образ України, створюваний агресивним стратегічним наративом Росії. 

Широко розповсюджуваний традиційними і новими ЗМІ, він став потужною зброєю 

для формування світогляду і поведінки російської і зарубіжної аудиторії, яка, за 

задумом творців наративу, має схвалити брутальну війну, розв’язану Росією проти 

України.  

Перетворення російського стратегічного наративу на агресивну зброю 

відбувається різними засобами, відомими як «маніпулятивні техніки» або «технології 

пропаганди». Зазвичай надані в різних за обсягом довільно укладених списках, вони 
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потребують систематизації, яка дає краще розуміння їхньої природи. У 

представленому в доповіді проєкті систематизація маніпулятивних технік 

здійснюється з огляду на стадії існування наративу. А. Міскіммон та ін. [4] визначають 

три такі стадії –  формування, проєкцію та рецепцію політичного наративу. Ці стадії 

можуть бути уточнені і специфіковані з урахуванням природи наративу як «знаку», 

представленого триєдністю значення, форми і функції. Звідси, можна виокремити 

змістово-, формально- та функціонально-орієнтовані маніпулятивні техніки.  

Змістово-орієнтовані техніки стосуються формування, санкціонування та 

контекстуалізації змісту. До формування змісту, його «конструювання», належать 

велика брехня, напівправда, підміна фактів, тасування карт, солом’яне опудало 

(спотворення позиції опонента), спрощення і узагальнення, перебільшення і 

мінімалізація, фальшива еквівалентність, емоціоналізація тощо. Санкціонування 

змісту показує валідність і надійність його джерела. Це, зокрема, апелювання до 

авторитету (який може бути фальшивим), посилання на думку громади, уживання 

статистики та ін. Контекстуалізація змісту репрезентує його «оточення». 

Відповідними технологіями є інформаційний шум, відволікання уваги, гнилий 

оселедець, tu quoque (звинувачення опонента в тому, в чому звинувачують тебе) тощо. 

Формально-орієнтовані техніки передбачають «утілення» контенту вербальними і 

невребальними засобами. Вербальні засоби можуть бути лексичними (навантажена 

лексика, евфемізми і дисфемізми, навішування ярликів тощо), дескриптивними (як от 

пейоризація змісту, концептуальна метафора і аналогія) та структурними (наприклад, 

перевернута піраміда). Невербальні засоби включають фото, карикатури, меми, 

таблиці, діаграми та ін. Одним із прикладів є трансфер – застосування символів 

(прапорів, емблем), які сприяють засвоєнню ідеї. Функціонально-орієнтовані 

техніки стосуються ознак наратора, адресата та способу транслювання наративу. 

Наратор має викликати довіру аудиторії (наприклад, стратегія 40% на 60%). До 

традиційних технік, які враховують психологічні ознаки адресата (спілкуйся з ним як 

з дитиною, тримай його у невігластві, знай його краще за себе) нині додаються 

нейропсихологічні особливості сприйняття інформації мозком. Способи транслювання 
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наративу спрямовані на укорінення і праймінг інформації у свідомості адресата, що 

досягається множинними ітераціями, технологіями тунельного бачення, 

інформаційного пузиря, ампліфікації інформації (принцип доміно) тощо. 

Зазначений підхід до упорядкування маніпулятивних технік уможливлює також 

розгляд «синергії» їхньої взаємодії. У доповіді така «синергія» буде проілюстрована 

прикладами агресивного наративу російських ЗМІ, що змальовують Україну. Окрім 

теоретичного аспекту, пов’язаного з політичною наратологією, проєкт має прикладне 

значення: він сприяє розробленню системного українського «контр-нарративу», 

здатного протистояти російській пропаганді, а також надає матеріал для академічних 

курсів з інфомедіаграмотності, започаткованих в українській середній і вищий школі.   
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СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ 

ПЕРСОНАЖА 

Івахненко А.О. (Харків) 

Художній переклад завжди викликав цікавість дослідників, і сьогодні його 

проблеми набувають все більшої популярності через надзвичайне розмаїття жанрів 

художніх творів, а також – через багатоплановість підходів до їх аналізу. Важливість 
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мовлення персонажів для створення та сприйняття їхніх образів відмічає, серед інших, 

М.В. Бережна [1]. Вона зазначає, що мовлення конкретного персонажа має 

відрізнятися не лише від мовлення автора, а і від мовлення інших персонажів через 

необхідність створення яскравих образів, таким чином, дозволяючи читачам 

розрізняти персонажів, тим самим полегшуючи розуміння розвитку сюжету. Цілком 

логічною також є вимога відтворювати мовленнєві складові цих образів у перекладі, 

тому метою нашої розвідки було виявлення шляхів передачі мовлення персонажа 

українською. 

Матеріалом аналізу стали складові мовлення головного негативного героя 

медичного трилера Т. Геррітсен The Apprentice [3] та перекладацькі трансформації, 

застосовані для їхнього відтворення І. Серебряковою [2].  

Даний роман, серед іншого, має цікаву композицію: головний антагоніст 

безпосередньо з’являється на початку або в кінці деяких розділів, у тому числі –  

першого та останнього, таким чином формуючи рамкову конструкцію тексту. 

Мовленнєва особистість персонажа, в основному, представлена викладенням його 

внутрішнього монологу, за виключенням єдиного на весь твір діалогу вбивці з 

психіатром. 

Перейдемо до аналізу внутрішнього мовлення Воррена Гойта. Для нього 

характерні такі особливості:  

• на синтаксичному рівні – розповсюджені речення з однорідними членами, 

складні речення; складні атрибутивні групи; 

• на лексичному рівні – терміни; 

• на стилістичному рівні – лексика книжного стилю, епітети, порівняння, 

метафори. 

Розглянемо на прикладі Прологу, чи були відтворені ці особливості в перекладі. 

Кількість неповних речень у перекладі збільшена втричі (10 проти 3), простих 

розповсюджених – збільшена (28 проти 23), складносурядних – зменшена вдвічі (8 

проти 16), складнопідрядних – збільшена майже вдвічі (13 проти 7). Часто 

використовується членування речень і смисловий розвиток.  
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Лексичний рівень: із 7 термінів 4 передані словниковим еквівалентом або 

відповідником, по 1 – генералізацією, заміною словом книжного стилю та описовим 

перекладом. 

Стилістичний рівень: із 7 випадків книжного стилю у двох відбувся стилістичний 

зсув; із 5 сталих висловів 3 було передано аналогом, 2 – вільним сполученням слів; із 

11 епітетів 5 було передано відповідником, 2 – заміною, по 1 – генералізація, 

додавання, перестановка, вилучення; із 4 порівнянь збережено всі 4, вжито комплексні 

трансформації на основі кальки; із 4 метафор збережено 3 (вжито граматичні заміни), 

втрачено 1. 

Висновок. Завдяки зазначеним особливостям мовлення, персонаж сприймається 

як людина освічена, спокійна, добре знайома з медициною та літературою, схильна до 

філософських роздумів. У перекладі персонаж більш нервовий і менше знайомий із 

медициною, але інші складові його образу збережено. 
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LEARNER AGENCY IN A COMPETITIVE UNIVERSITY ESL CLASSROOM 

Natalia Startseva (Kharkiv), Valeriia Ilchenko (Kharkiv) 

Learner agency represents an effective and meaningful combination of certain cognitive 

and emotional states as well as intentions: presence of self, motivation, responsibility and 

intentional control, a rational point of view, having the power combined with choices to take 

meaningful action and see the results of the learner’s decisions. 



46 

 

Agency is not the learner’s given or inherent feature; it is continuously constructed and 

reconsidered in the context of the immediate learning and social environment. The three 

major factors influencing the above process are personal abilities such as thinking and 

cognition, emotional feedback, and the influence of the learning environment. 

Language learning is a mediated process involving both human mediational means such 

as teachers and fellow students, and non-human mediational means like books and 

technology. The learning process is conducted within the community of practice, a group of 

individuals with a shared purpose, beliefs, values, expectations and language environment. 

Within a university context in general and the community of practice in particular, 

learner agency is a driving force ensuring a shift from teacher-centered learning to student-

centered learning, enabling the latter to develop the understanding of the learning process, 

boosting ability and providing opportunity to be part of the learning design and educational 

landscape by taking conscious and reasonable actions during the learning process in order to 

affect its outcomes and become lifelong learners. 

Based on the level of the student’s involvement in the learning process two types of 

agency can be identified. Teacher-driven agency is of a prescriptive and controlling nature; 

students show a high level of mentor-dependency and a low level of personal involvement. 

Such agency is usually considered low agency while the opposite type, learner-driven 

agency, is highly conductive to the learning process and regarded as high agency. It is 

characterized by the learner’s independence, active involvement in the process, purposeful 

initiative, proactive approach and ability to make an informed choice. The traditional 

education model entirely based on teacher-driven agency limits agentic practices, does not 

address the challenges and demands of either the modern educational system or labor market. 

On the practical level, different types of learner agency facilitate the performance of 

various educational tasks as well as formation of relevant language and communicative 

skills. Therefore, different types of tasks and skills require addressing different types of 

agency. Communicative skills which are basic to all forms of interaction in the target 

language require representational, organizational, and strategic agency. In terms of the tasks 

performed by the learner, strategic agency is addressed while doing transformation and 
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information gap-filling tasks. While performing opinion-sharing tasks or giving presentations 

the learner draws on representational agency. More advanced and challenging tasks like 

academic writing, creative writing and case studies encourage a combined use of 

representational, organizational, and strategic types of agency. The tasks related to 

information search require different types of agency, namely directional and digital agency. 

The application of the above types of agency in the language learning process allow 

students to transform the tasks from spontaneous to planned communication, with digital 

technologies influencing favorably the interaction process in the target language. 

In the past-paced world of globalization, digitalization and change, agency is to become 

the central driving force of knowledge/language acquisition and social wellbeing. Agentic 

learners are successful students aiming at high levels of academic achievements and foreign 

language proficiency and, therefore, start a successful career, while non-agentic students tend 

to be less successful academically and have unclear career goals. Thus, learner agency is to 

be acknowledged and addressed as an educational imperative. 

 

 

ЯК УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДАЧІ ОБХОДИЛИ 

РОГАТКИ ЦАРСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ 

Кальниченко О. А., Кальниченко Н.М. (Харків) 

Переклади книжок, визнаних «шкідливими» за своїм змістом, заборонялися в 

різний час повсюдно, але в Україні, що перебувала під владою Росії, період 1876-1905 

років був часом, коли заборонялися переклади взагалі всього, навіть найбезневиннішої 

«Казки про рибалку та рибку» Олександра Пушкіна напередодні Пушкінського 

ювілею 1899 року [1]. Та попри всі заборони переклади, здебільшого художньої 

літератури, стали основним чинником у формуванні національної ідентичності 

українців, виконуючи націєтворчу функцію та складаючи від початку ХІХ століття 

частину опору колоніальному пануванню [5]. Як же українські перекладачі обходили 

заборони царського уряду? 
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Таких способів ми виявили три. Перший полягав у друці творів закордоном, а 

потім контрабандному завозі на територію Російської імперії. Так, Пантелеймон Куліш 

опублікував більшість своїх праць у Габсбурзькій імперії під псевдонімом, уникнувши 

в такий спосіб драконівських обмежень на україномовні публікації в Російській імперії 

(докладніше див. [6]). У співпраці з Іваном Пулюєм Куліш опублікував переклад 

Євангелій 1871 року у Відні та всього Нового Заповіту 1880 року у Львові. 1881 року 

Куліш вирушив до Львова, щоб видати свої переклади шекспірівських «Отелло», 

«Троїла і Крессіди» і «Комедії помилок» (1882). Його спроби опублікувати переклади 

Шекспіра в Україні, що перебувала під владою Росії, не увінчалися успіхом, оскільки 

Головне управління у справах друку заборонило їхню публікацію 1883 року [2, с. 199], 

визнавши, що дозвіл 1881 року на оприлюднення кулішевого перекладу «Гамлета» 

«було видано помилково» [2, с. 199]. «Одіссею» у перекладі Петра Ніщинського також 

довелося видавати на Галичині, а потім таємно ввозити в Росію, як і переклади 

«Іліади» Степана Руданського, «Божественної комедії» Данте й «Тартюфа» Мольєра у 

перекладі Володимира Самійленка, «Марії Стюарт» та «Вільгельма Телля» Шиллера, 

перекладені Борисом Грінченком, поезії Генріха Гейне, перекладені Лесею Українкою 

й Максимом Славинським тощо [4, с. 156]. Такі перекладачі з підросійської України, 

як Павло Грабовський, Олена Пчілка, Іван Нечуй-Левицький, Іван Стешенко, Марія 

Загірна, Євген Тимченко та багато інших також публікували свої переклади на 

Галичині й Буковині, що перебували під австрійським пануванням. 

Іншим способом обійти перепони цензури був хабар цензору. Зокрема, 1882 року 

Михайлові Старицькому вдалося опублікувати у Києві (тобто в Російській імперії) 

окремою книжкою власний переклад шекспірівського «Гамлета» (перекладений 1877 

року). Про факт хабаря в сто рублів київському цензорові Лейміцу донька 

письменника Людмила Старицька-Черняхівська зізналася в листі Івану Франку (16 

грудня 1901 року) [3, с. 426]. 

Ще одним способом обходу цензури була публікація перекладів іноземних творів 

як оригінальних творів української літератури. Для цього перекладачам часто 

доводилося переказувати або адаптувати джерельні тексти. Наприклад, Борис 
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Грінченко перетворив повість Льва Толстого «Кавказький бранець» на оповідання 

«Чорноморці в неволі». Ту ж саму стратегію він використовував, намагаючись обійти 

заборону на публікацію свого українського перекладу «Робінзона Крузо» Д. Дефо. 

1884 року він відправив переклад до цензурного відомства як своє оповідання «Василь 

Гайда. Оповідання В. Чайченка на тему Робінзона». 
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МЕМИ ТА ЗМІНА КОМУНІКАТИВНИХ РОЛЕЙ 

Калюжна А.Б., Лавріненко І.М. (Харків) 

Меми визначають як одиницю передачі культурного спадку за аналогією з 

генофондом, де інформацію несе ген [2]. Меми являють собою мультимодальні 

конструкти, поєднання зображення та тексту, суто текст або суто зображення (відео, 

gif) [див. 4].  

Успішні меми характеризуються точністю, відтворюваністю та довговічністю [2; 

3]. Меми широко розповсюджуються та формують і передають важливі ідеї та настрій 

певної соціальної групи [3]. Інтернет меми є наочним прикладом того, як зображення, 

текст, популярна культура тощо пов’язані між собою та відкриті для численних 



50 

 

інтерпретацій користувачем [5]. Різні комбінації тексту та зображення впливають на 

релевантність підтримуючи баланс когнітивного ефекту та ментальних зусиль, 

причому останній може компенсуватися додатковим когнітивним ефектом у формі 

імплікатур [6]. 

Меми у інтернет просторі набули широкого розповсюдження. Зокрема часто 

використовуються в месенджерах (стікери у телеграм). Слід зазначити, що для 

розуміння мему потрібні спільні знання та культурний фон, контекст також впливає на 

розуміння імплікованого смислу [5].  

Виділяють три основні стратегії зміни комунікативних ролей (ЗКР) – взяття, 

передачі та утримання ходу, які в свою чергу діляться на ініціативні та реактивні [див. 

1].  

Спонукати зміну ролей в комунікації можуть меми у формі: 

1) Зображення. Наприклад вірусний кадр з серіалу «Доктор Хто», який можуть 

використовувати на знак недовіри до слів співбесідника  

 

Рис. 1. Кадр з серіалу «Доктор Хто» 

2) Фрази. Наприклад жарт Literally no one, у якому особа виражає незадоволення 

ситуацією, або підкреслює власні почуття, про які ніхто не питав 

 

Рис. 2. Фраза Literally no one 
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3) Жесту, який акумулює суть мему. Наприклад мем Dub dance, який ілюструє 

почуття досягнення, перемоги 

 

Рис. 3. Мем Dub dance 

Оскільки меми надають емоційне забарвлення інформації, слід зазначити, що вони 

здебільшого реалізують реактивні стратегії і можуть використовуватися як для взяття 

ходу, так і для його передачі. 

Розглянувши роль мемів у процесі реалізації стратегій ЗКР вбачаємо перспективи 

у подальшому розробленні даної теми. 
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ТЕРИТОРІЯ АВТЕНТИЧНОСТИ І МЕТАФОРИЧНА МАНДРІВКА: 

КОНЦЕПЦІЙНЕ ПІДЛОЖЖЯ ДЕЯКИХ АНГЛІЗМІВ 

Квасниця О. Ю., Сайфутдінова О. Ю. (Львів) 

У ці буремні дні, коли глобальні явища, відображені в мові, мандрують світом, ми 

маємо змогу спостерігати траєкторію їхніх переміщень. У час, коли Україна бореться 

за власне національне визволення, наш нарід потребує ствердження своєї 

окремішності, репрезентованої концепційним апаратом і зафіксованої в мові, позаяк 

мова – це оселя буття духу, як писав німецький філософ Мартін Гайдеггер; мова – 

диференційний чинник, що ідентифікує націю. 

Українська мова, ще не звільнившись від наслідків кількасотлітньої русифікації, 

потерпає від росіянізмів та англізмів, що проникають через ЗМІ та соціяльні 

комунікації. Журналісти, які мають бути зразком правильного слововжитку, доволі 

часто є носіями і помилок, і англізмів, адже перекладають матеріяли з зарубіжних 

джерел. Аби за умов наступальної англіїзації зберегти українську автентичність слід 

застосовувати доцільні критерії для прийняття або неприйняття англізмів. 

Помірковане запозичення – це таке, відповідника якому немає в рідній мові; тобто 

слово кодує винятковий концепт. Ось запозичення, які не мають позначень у нашій 

мові: фейсбук, комп’ютер, вайбер, троль [2], бот [3]. 

Тимчасом ми не маємо підстав запозичувати лексеми на кшталт донат, локдаун, 

блекаут, булінг, стейкголдер, лайк, позаяк репрезентовані ними поняття присутні в 

українській мові і мають відповідні позначення: пóжертва, закриття, вимкнення [1], 

цькування, зацікавлена сторона, вподобайка. Усі ці концепти віддавна сформували з 

українськими відповідниками зв’язок, який можна простежити за допомогою 

етимології. Заглиблення в історію слова, у мотивацію найменування того чи іншого 

концепту збагачує національну мовну культуру. Чимало українських відповідників 

формують синонімні ряди, що відображають тонкі семантичні відмінності. За 

недоречного використання англізмів, лексем із загальнішим значенням, семантичні 

тонкощі руйнуються, і мова збіднюється. Так само етимологічний або концепційний 

аналіз англізмів оприявнює неповторний, але чужий для нас світогляд. Термін донат 
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для українця, що не вивчав англійської, французької чи латини, є концепційно чужим і 

викликає радше асоціяції з англійською назвою пампуха: donut. Метафори локдаун та 

блекаут є словами-композитами, що утворені двома коренями, кожен з яких має 

негативні семи; в українській картині світу ці терміни мають надлишкову 

семантизацію. Деякі англізми вступають у паронімні відносини з українською 

лексикою; до прикладу, вподобайка (лайк) має омоформу: “...д-р Дамов у своїй 

побрехеньці, іронічно названій «Горькая истина» і друкованій недавно в «Галичанине», 

побіг аж до «благородного украйнофила» М. Павлика позичати лайки на мене і на ціле 

Наукове товариство ім. Шевченка за те, що я буцімто зневажив пам’ять 

Наумовича” [4]. 

Досвід історії мови дає змогу прогнозувати, що наслідком засилля англізмів в 

українській мові стане втрата автентичної лексики; в усному мовленні активними 

будуть англізми, натомість питома українська лексика осяде в пасиві, залишиться на 

рівні художнього тексту. Інститут мовознавства імені О. О. Потебні мав би 

відстежувати і реагувати на приклади надвикористання англізмів. Для вирішення цієї 

начасової проблеми слід об’єднати зусилля та відповідальність мовознавців, 

журналістів і медійників. 
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ПОНЯТТЄВО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ СУБ’ЄКТИВНОЇ 

МОДАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

Кірковська І. С. (Дніпро) 

Невід’ємним складником структурної схеми будь-якого речення є категорія 

модальності, що потенційно наявна в усіх типах речень, але повністю зреалізована, коли 

речення стає висловленням в акті мовлення, однак, за певних умов, може і не 

реалізуватися. Такою «умовою» є здебільшого відсутність контексту або його 

невизначеність, наприклад: (1) Il est déjà venu il y a longtemps. (2) Il est déjà venu il y a 

longtemps, je crois. (3) Il est possible qu’il soit venu. 

Речення (1) є простою констатацією факту, що, зрештою, не має жодних 

підтверджень її достовірності. Речення (2) містить елемент суб’єктивної оцінки змісту 

наведеного повідомлення (je crois), а значення третього (3) є об’єктивно зумовленим 

системою французької мови, у якій конвенційною ознакою ймовірної потенційної дії 

є вживання Subjonctif. Мовленнєве спілкування відбувається в певній ситуації, 

у системі взаємозумовлених суб’єктивних і об’єктивних чинників, що залучають 

людину до комунікативної діяльності та впливають на її мовленнєву поведінку. 

Французька мова – як ті мови, чия граматична система побудована на 

протиставленні суб’єкта мовлення об’єктному світу. Предикативна частина 

французького речення передає протиставлення між об’єктом і суб’єктом через 

протиставлення Indicatif та Conditionnel, Subjonctif, Impératif. 

На нашу думку, в наведеному реченні (2) йдеться про суб’єктивну модальність, що 

передається дійсним способом, або дійсний факт «на думку мовця», адже для нього він 

вочевидь є об’єктивним і може бути «виправданим» лише «презумпцією мовця». 

Суб’єктивна модальність, тобто відношення мовця до повідомлюваного, на противагу від 

об’єктивної модальності, є факультативною ознакою висловлення. Семантичний обсяг 

суб’єктивної модальності є набагато ширшим, ніж семантичний обсяг об’єктивної 

модальності, її значення є неоднорідними й потребують впорядкування 2.  

Засоби суб’єктивної модальності сучасної французької мови утворюють 

неоднорідну мовну групу, що складається з лексичних, синтаксичних та просодичних. 
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До модальних слів у сучасній французькій мові належать прислівники на -ment, які 

кваліфікують зв’язок між ознакою і носієм ознаки щодо реальності цього зв’язку, така 

здатність полягає в лексичному значенні слова, наприклад: Il discutait vivement les 

scènes du film.  

Функцію модальних слів можуть виконувати різні вставні слова, складні 

прислівники (en effet, sans doute, bien entendu, bien sûr, à vrai dire, en réalité, de fait тощо), 

модальні дієслова (croire, penser, compter sur тощо), наприклад: Ne comptez pas sur moi 

pour gruger de pauvres gens et grossir la cohorte des exploiteurs dont ce pays regorge (3, p. 

84). Подекуди ці засоби є синонімами, наприклад:  

(1) En effet, il a raison = (2) Je crois qu’il n’ait pas raison. 

Модальні слова є виразниками суб’єктивного моменту в модальності речення, як 

у реченні (1). Якщо в реченні (2) в межах одного висловлення передається два плани 

модальності   – об’єктивний (Subjonctif) та суб’єктивний (модальне дієслово croire), – 

то другий є власне суб’єктивним усвідомленням першого, а це означає, що цей план 

(суб’єктивний) передбачає обов’язкову наявність першого плану – об’єктивного, а 

отже, модальні слова передбачають наявність дієслівних способів і взаємодіють з ними 

у межах висловлення 1, с. 23. 

Отже, у сучасній французькій мові суб’єктивну модальність переважно 

актуалізовано: 1) вступними лексичними засобами, що передають позицію мовця, 

наприклад: à mon avis, quant à moi тощо; 2) модальними частками та сталими виразами, 

наприклад: on dit, à quoi bon тощо; 3) окличними частками, наприклад: hélas, Ah! Bof! Ha! 

тощо; 4) інтонаційними засобами; 5) за рахунок зміни порядку слів. До засобів 

суб’єктивної модальності зараховуємо й засоби заперечення та питальну форму речення, 

що відіграють значну роль для мовної експлікації суб’єктивного ставлення мовця до дії / 

події в системі французької мови. 
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CONSECUTIVE INTERPRETING SKILLS AS AN ESSENTIAL COMPONENT 

OF FUTURE INTERPRETERS’ TRAINING 

Ковальчук Н.М. (Харків) 

Consecutive interpreting is understood as rendering speaker's speech in pauses that the 

latter makes from time to time. A typical example of a situation where consecutive 

interpreting is used, is rendering reports at a conference [2]. 

Training students majoring in translation/interpreting for consecutive interpreting under the 

conditions close to real life involves formation and improvement of all the skills and abilities 

on which this type of interpreting is based.  To achieve this aim it is important to be aware of 

the list of such skills and abilities.  

The skills common to all types of interpreting include a selective strategy while 

listening to the source text (segmentation of the source text and identification of its key 

information and semantic core points); the ability to retain in memory the semantic blocks of 

the source text and the logical connections between them, the ability to make quick 

interpretation decisions under exceptional time constraints, the ability to solve non-

stereotypical lexical and phraseological problems [2, 4, 5]. 

The ability to synchronize listening and writing, on the one hand, and reading and 

speaking, on the other hand, is based on the skills of parallel functioning of these types of 

speech activities, the ability to move away from literalism is grounded on the lexical and 

syntactic variation, and the ability to avoid overloading and repetition in the target text  

includes  compression of the source text.  

The articulatory and prosodic components, as well as speedy interpreting skills 

contribute to the ability to pronounce the target text loudly and evenly without unmotivated 
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pauses and repetitions with a proper rhythm and intonation, as well as to the ability to 

increase the speaking rate [2, 4]. 

The skills specific to consecutive interpreting include the ability to actively search for 

the main semantic components in the source text under the condition of one-time perception, 

relying not on the verbal memory, but on the figurative one.  

A striking difference between consecutive interpreting and other types of 

translation/interpreting is the ability to take notes using a translator’s shorthand writing, 

which is actually a separate type of activity [1, 3].  

Efficient future interpreters’ training for consecutive interpreting is based on the use of an 

effective system of exercises and tasks drafted and taught taking into account a particular 

level of the students’ knowledge and the specific field the interpreting is being performed. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Конєва М.З. (Харків) 

У сучасному суспільстві зростають вимоги до компетентності фахівців, 

невід’ємним складником якої стає знання іноземної мови. Формується чітке соціальне 

замовлення на володіння фахівцями різного профілю іноземними мовами на рівні В2 

відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Виникає 

необхідність зміни підходів і технологій навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти, пошуку інноваційних методик викладання іноземної мови. Посилюється 

значення сучасних підходів і технологій навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти, що підтверджує актуальність даної теми дослідження. 

Мета полягає у вивченні сучасних підходів і технологій навчання іноземної мови 

у закладах вищої освіти. 

Активізація пізнавальної діяльності студентів, формування стійкої позитивної 

мотивації сприяє використання інтерактивних форм навчання (робота в малих групах, 

дискусії, тренінги тощо), методів навчання (метод проєктів, метод створення 

студентського портфоліо, рольові та ділові ігри, кейсові завдання), впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій (використання мультимедійних презентацій, 

доступ до інтернет-ресурсів) [3, с. 209]. 

Особливого значення у контексті дослідження набувають інтенсивні технології 

навчання, що сприяють активізації свідомих та підсвідомих процесів психічної 

діяльності для створення широкої мовної бази, підвищують мотивацію до здійснення 

іншомовної комунікації в оптимальних умовах колективної взаємодії суб’єктів 

навчання. Нові інформаційні технології завдяки інтерактивності, постійному контролю 

навчальних досягнень студентів допомагають викладачам іноземної мови коригувати 

навчальний процес, ураховуючи інтереси і можливості окремих студентів, 

забезпечують індивідуалізацію й диференціацію навчання, дають можливість постійно 

оновлювати навчальний матеріал, роблячи його інформативно насиченим та більш 

інтерактивним [2, с. 253]. 
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Особливістю інноваційних технологій навчання (дистанційного, електронного, 

мультимедійного, веб-навчання тощо) є також їх мобільність і віддаленість у часі та 

просторі, що надає можливість вивчати іноземну мову поза межами аудиторії. 

Технологія ситуативного моделювання та технологія гейміфікації надають можливості 

для імітації та відпрацювання ситуацій майбутньої професійної діяльності. Їх 

застосування на заняттях іноземної мови забезпечує формування навичок та вмінь 

іншомовного спілкування, самоконтролю, дозволяє відчути позитивно-емоційний стан 

від пізнавального спілкування. Технологія мовного портфеля сприяє розвитку 

мовленнєвих умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, 

забезпечує студентів критеріями визначення рівня володіння іноземною мовою за 

певний відрізок часу, механізмами самоконтролю, планування процесу власного 

навчання, інструкціями та рекомендаціями для набуття навчальної, мовної та 

інноваційної компетентностей [2, с. 254]. 

Таким чином, ефективність процесу навчання іноземної мови у закладах вищої 

освіти залежить від сучасних підходів і технологій, які використовуються під час 

вивчення студентами. Процес навчання іноземної мови з урахування сучасних підходів 

і технологій впливає на професійну діяльність майбутніх фахівців. 

Отже, використання нових інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів, методу 

проєктів сприяє реалізації особистісно-орієнтованого підходу до процесу навчання, 

забезпечує його індивідуалізацію та диференціацію з урахуванням індивідуальних 

особливостей студентів, їхнього рівня володіння мовою, нахилів і вподобань, спонукає 

викладачів до пошуку нових форм навчальної діяльності. Сучасні науково-технічні 

досягнення дають змогу послуговуватися інформаційно-довідковими матеріалами на 

електронних носіях, електронними підручниками, електронними аудіо- та відео 

засобами й методичними матеріалами, мати доступ і користуватися Інтернет-

ресурсами, де міститься величезний обсяг необхідних ресурсів. Такі варіанти 

отримання інформації та використання навчальних засобів і матеріалів викликають у 

студентів значний пізнавальний інтерес, сприяють кращій реалізації ними поставлених 

навчальних завдань і розвивають їхній творчо-пошуковий потенціал. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ 

QUIZZIZ НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Кононова О.Л, Малая О.Ю. (Харків) 

Останніми роками формат університетського викладання в Україні, зокрема й 

німецької мови, зазнав значних вимушених змін: спочатку через пандемію Covid-19, 

потім через початок війни. Робота у дистанційному, а за деяких обставин і в 

асинхронному форматі вимагає застосування нових підходів, алгоритмів роботи та 

технологій. Однією з проблем, що постають через неможливість працювати зі 

студентами в аудиторії, є контроль знань, який ускладнюється і бурхливим розвитком 

інтернет-технологій.  

У 2016-2017 роках відбувся технологічний прорив у галузі машинного перекладу 

[2]: системи автоматизованого перекладу на основі використання нейромереж, що 

розробляються такими компаніями як, наприклад, Omniscien Technologies, KantanMT, 

SDL та, насамперед, Google, тепер дозволяють студентам під час контрольної роботи 

миттєво отримати цілком якісний текст німецькою мовою.  
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Якіснішими стають і програми для розпізнавання голосових сигналів [3], і якщо 

раніше студенти писали диктанти (зокрема, текстові диктанти, лексичні диктанти та 

диктанти-переклади) в аудиторії з голосу викладача, то в сучасних умовах майже 

неможливо обійтися без аудіозапису. Такі записи дозволяють уникнути технічних 

проблем зі зв’язком у форматі онлайн-конференції, особливо в умовах періодичного 

вимкнення електроенергії, утім, за такого підходу студент може опрацювати 

аудіозапис однією з таких програм і отримати готовий текст.  

Відповідно, завдання, спрямовані на розвиток компетенцій і контроль знань 

здобувачів освіти, можуть бути ефективними лише за умови вмотивованості студента 

до доброчесного виконання цих завдань і за умови неочевидності можливостей 

порушення доброчесності. Одним зі способів підвищити мотивацію студента до 

виконання завдання та обмежити можливості академічної недоброчесності є 

автоматизований контроль знань із застосуванням гейміфікованих завдань на 

платформі Quizziz.  Ця створена у 2015 році освітня платформа з її системою 

гейміфікованих тестів уже неодноразово ставала об’єктом досліджень, які доводять її 

ефективність, зокрема, у підвищенні мотивації та покращенні здатності студентів 

зосереджувати увагу на завданні (пор., наприклад, [1]). 

На заняттях з німецької мови цю платформу можна використовувати для 

контролю засвоєння лексики (множинний вибір значень або написання відповіді), 

здатності студентів використовувати активну граматику (множинний вибір, вибір 

«правильно / неправильно», трансформація речень, підставлення потрібного варіанту), 

розуміння прочитаного тексту та аудіювання (перегляд відеоматеріалів і тест на основі 

текстового варіанту відео), контролю розуміння домашнього читання (тести) тощо.  

Особливою перевагою платформи Quizziz є її інтеграція з Google-Classroom і 

автоматична система оцінювання, завдяки якій студенти і викладач відразу бачать 

кількість набраних балів за 100-бальною шкалою незалежно від кількості запитань у 

гейміфікованому тесті. На жаль, функція автоматичного внесення даних щодо 

успішності здобувача освіти у табель Google-Classroom з вересня 2022 року стала 
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платною, і викладачі змушені переносити дані зі звіту Quizziz вручну, утім, увесь 

обсяг іншого функціоналу переконливо свідчить про те, що ця платформа залишається 

вартою застосування на заняттях з німецької мови. 
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ІНТЕРКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Корінь С.М. (Харків) 

При вивченні іноземної мови учні зіштовхуються з низкою фактів, які стосуються 

не тільки області лексики, граматики, стилістики, фонетики, а соціальної, побутової чи 

історичної сфер. Вживання або розуміння слів чи фраз передбачає часто знання їх 

походження, ситуацій, у яких їх можна використовувати, чи мінімальних відомостей з 

історії, літератури, політичної реальності країни мови, що вивчається.  

Формування інтеркультурної свідомості нині є визначальним під час підготовки 

тих, хто вивчає іноземну мову для спілкування з представниками іншої культури. 

Однією з умов формування є використання автентичних матеріалів у процесі 

навчання. В даний час мета навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі є 

не тільки прагматичною, а й твірною – сформувати у студентів інтеркультурну 

свідомість. 

Поруч із вивченням мови потрібно вивчати і культуру народу – знайомитися з 

історією, літературою, економікою, географією, політикою держави й побутом, 
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традиціями, психологією. Комплекс цих відомостей прийнято позначати як 

країнознавство, що формувалося у 80-ті роки 19 століття, а методику викладання цих 

відомостей щодо іноземної мови – лінгвокраїнознавством. Точніше, під терміном 

лінгвокраїнознавство розуміється і розділ країнознавства, і підхід до вивчення 

іноземних мов (знайомство з фактами культури у вигляді вивчення мови). 

Іноземна мова як дзеркало національного характеру виступає ефективним засобом 

вираження шанобливого ставлення до «чужого», яке у процесі навчання стає 

зрозумілим та близьким «своєму». За словами різних мов стоять різні світи. Слово – це 

вуаль над реальним життям. Головне завдання мови – не забути зазирнути за вуаль, за 

завісу слів, зрозуміти куди, в яку позамовну реальність ведуть стежки значень слів [1, 

с. 14]. 

Робота над автентичними текстами, що містять інформацію соціокультурного 

характеру, дозволяє створювати в навчальній аудиторії ситуації, максимально 

наближені до реальних, побачити країну мови очима представника іншої 

національності, що вивчається, і в той же час не формує в учнів помилкові стереотипи 

про культуру цієї країни. Використання автентичних текстів є однією з основних умов 

для того, щоб студенти могли вільно орієнтуватися в іншомовному середовищі, 

застосовувати свої знання, вміння та навички у конкретній життєвій ситуації, розуміти, 

цінувати та поважати як чужу культуру, так і свою власну [2, с. 13].  

Автентичні аудіо- та відеоматеріали в навчальному процесі є тими засобами, 

завдяки яким студенти отримують інформацію про лінгвістичні, соціокультурні, 

інтерсоціальні характеристики акту іншомовного спілкування, набувають досвіду 

адекватної інтерпретації досить великої кількості стереотипних ситуацій. «Міжмовна, 

міжособистісна та міжкультурна реальність є тут не статичною, а динамічною, 

оскільки розгортається безпосередньо перед очима студентів» [2, с. 37]. 

Одним із фундаментальних критеріїв вибору навчальних документів є їхня 

інформативна якість. Інформативна якість документа може бути гарантована 

присутністю елементів, що дозволяють розкрити різні сторони однієї і тієї ж дійсності: 

інтерес становлять суперечливі уявлення, які можуть допомогти розібратися, що 
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розрізняє різні системи цінностей, які правила гри в тих чи інших соціальних групах, 

чому те, що не має значення для тих, хто не належить до цієї групи, має силу для її 

учасників [3, с. 95]. 

Існують два напрями подання соціокультурного змісту освіти – експліцитний та 

імпліцитний. Експліцитне проявляється у спеціальних текстах, присвячених 

соціокультурним феноменам. Імпліцитний зміст «розчинено» в інших складових 

навчання – у словнику, відеофрагментах, ситуаційному контексті діалогів або 

автентичних текстах, наприклад, рекламних оголошеннях. 
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HEDGING IN INFORMED CONSENT TEMPLATES 

FOR DENTAL TREATMENT 

Kostenko V. H. (Poltava) 

The voluntary informed consent for medical treatment or clinical trial known as an 

integral part of the modern system of moral, ethical, legal, and administrative regulation of 

healthcare provision has been arousing interest in different fields, including not only 

healthcare, but bioethics, philosophy, psychology, and linguistics. This paper is aimed at 

determining what hedging devices are exploited in informed consent templates for dental 

treatment and investigating how well they fit in achieving the text credibility. The study was 

conducted with a set of 25 original informed consent (IC) templates for dental treatment used 

in the USA healthcare settings authorized to render oral and dental services for 2018 – 2021.  
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Hedging is an important metadiscoursive strategy for writers to mark their epistemic 

stance and position writer–reader relations in general and to reduce the force of propositional 

statements in particular. The identification of hedges in the informed consent (IC) forms is 

grounded on the model of interactional resources by Hyland and Tse’s [2, p.158].  

There is not, and there cannot be a unified solid view on the role of hedging because of 

a variety of genres, registers. Hedges are generally defined as devices that determine the 

writer’s doubt about propositions in the text and limit his / her personal commitment towards 

the conveyed context. They indicate “lack of commitment to the truth of a proposition” [3] or 

the writer's decision to recognize alternative voices and viewpoints and so withhold complete 

trust to a proposition. Hedges are also used to distinguish facts from opinion, or "honesty, 

modesty and proper caution" [5, p. 174], or to facilitate other possible perceptions from 

readers.  

The findings obtained demonstrate that the hedges rank the second position of the total 

number of interactional metadiscourse markers per text reaching 24% and following self-

mention metadiscourse markers.   

Hedges in the IC documents are mainly used to report nuanced cautious information 

about risks, complications and other potential problems associated with the dental procedures 

and thus to minimize the patients’ overanxiety. In other words, hedges in the IC texts are to 

tone down negative information, to implement threat-minimizing strategy. The most 

common hedging devices in the IC texts are represented by modals (may, might, can, could), 

but lexemes possible, potential, sometimes, certain are also widely used. The following are 

the examples of hedges used in the IC texts:   

Possible involvement of the sinus during removal of upper molars, which may require 

additional treatment or surgical repair at a later date.   

I have been informed and fully understand that there are certain inherent and potential 

risks associated with root canal treatment. 

Dentistry, as in medicine, is not an exact science and therefore no guarantee can be 

made or implied as to the success of the root canal treatment and/or surgery.   
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The balanced use of hedging devices is invariably essential not only for academic 

writing [4, p.251], but for patients’ health-related documents because excessive use of 

hedging devices may create an adverse effect on the credibility of the claim, hence, on the 

authors behind the informed consent. When the author does not want to take full 

responsibility for the truth of his / her utterances, he / she can employ hedging modifiers can 

to suggest a hypothetical possibility, and could to make the suggestion even more tentative 

[1, p. 216 – 220]. 

Changing clinical behavior because of hedged words creating spurious associations due 

to truthiness from proven factual tenants diminishes outcomes and puts patients at increased 

risk. 
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ANALYSIS OF STUDENTS’ TRANSLATION STRATEGIES AS AN ELEMENT 

OF CREATING POLITICAL TERMINOLOGY EXERCISES 

Kotlyarov D. M. (Kharkiv) 

The recent development of translation studies has been accompanied by a growing 

number of studies in the field of translation teaching methods, in particular, those related to 

the study of translation strategies used by translators in conditions of entropy. The value of 

such studies is that their results can significantly change the principles of building translator 

training courses. 

Despite the fact that several publications on this topic have recently appeared [1; 2; 3] 

the total number of studies is still critically small. Moreover, the material of these studies 

covers several peripheral areas of translation (musicological, religious, mythological, etc.) 

leaving such more demanding areas of translation as politics, economics, medicine, etc., out 

of consideration. This study means to fix this flaw. And therefore, its goal was to identify as 

well as to describe translation strategies used by students in conditions of entropy. The 

realization of this goal involved solving the following tasks: select material for translation; 

select the testees; provide the necessary conditions for the translation of the selected material 

by the testees; check the correctness of the translations offered by them; calculate the 

percentage of the correct translations and arrange them in descending order; analyze the 

translation strategies used by the students to translate terminological units of the upper (100-

70%) and the lower (40-10%) segments of the list; formulate preliminary conclusions. 

To form the research material, 6 of the most popular political topics were selected, 

within which 115 terminological units in Ukrainian and the same number of units in English 

were selected from the periodicals. 80 students of the third and fourth year of the translation 

studies department of V. N. Karazin Kharkiv National University were chosen to participate 

in the study. The testees translated the above mentioned terminological units under 

conditions of limited time and without access to any reference sources. 

The results of the research show that when translating terminological units from the 

upper segment (100-70% of correctly translated units), which abounded mainly in 

internationalisms and word combinations consisting of frequently used words, the testees 
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expectedly used simple strategies such as calqueing and transliteration/transcription. The 

bottom part of this segment included units, the meaning of which could be deduced based on 

the translation of their morphemes, many of which are of Latin origin. In the lower segment 

(40-10%), terminological units prevailed, the translation of which required more complex 

strategies and background knowledge. Evidently the errors were often caused by interlingual 

and intralingual interference, since students unsuccessfully applied semantic transformations, 

most often based on inappropriate associations. There were also three- and four-component 

attributive phrases, which were also hard to translate since the testees could not correctly 

establish the semantic relations between the parts, or they chose the wrong dictionary 

meaning when translating separate components of the phrases. 

The results of this and similar studies should to some extent change the subject of 

translation training, in particular in the part of making translation exercises and constructing 

educational process. 
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CREATIVE MANNER OF WRITING AS A MANIFESTATION OF 

INDIVIDUALITY IN COMIC ECOLOGICAL DISCOURSE 

O. Kuznietsova (Kharkiv) 

Modern scientific research is distinguished by a tendency of ecologization, which 

focuses on the problems of the ecological nature of language as an intermediary between the 
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linguistic personality and reality, that is, the communication situation. From the point of view 

of ecolinguistics, language is considered “as a component of the complex triadic system 

“man – nature – society”” [1, p. 4]. Thus, there is a mutual penetration of the language 

environment and the environment of the individual. 

The characteristic feature of a discourse identity in ecological discourse is creativity 

which is viewed “as a tool for the implementation of individual author’s style, manifestation 

of creative potential, gives the opportunity to diversify author’s work, to abandon 

stereotypes” [2, p. 1711]. Creative discourse identities “have a good sense of language and 

style, which allows them to be extraordinary in the process of text creation, skillfully playing 

with the form and meaning of the word” [ibid.]. 

Taking into account the realization of creativity in the comic ecological discourse, we 

see its essence in the study of expressiveness, diversity of language and speech along with 

the violation of norms. Though the violation is a paradox for the ecological approach, it is 

considered the norm for humor. In this way, ecology is considered not only in the context of 

normativity, but also in the context of variability. 

Raising the issue of the comic, it is worth mentioning that humor is a subjective 

phenomenon, and therefore, the individual’s contribution to the ecoculture of the world is 

manifested in the individual ability to express their own ideas in an innovative way. 

Therefore, creativity is considered as the key concept on which the comic ecological 

discourse is based. 
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TRAILER AS A FORM OF FILMIC ADAPTATION 

Legeyda A.V., Legeyda D.V. (Kharkiv) 

The paper focuses on the multi-genre Anglo-American trailer seen as filmic uni-

medium adaptation form of a cinematographic product based on a feature film precursor 

(research focusing on trailers within the chronological period of 2010-2021. 

The attempt is made at a deeper insight into visual, sound, language-compositional and 

content characteristics of the Anglo-American trailer as an adaptation form [14; 15] of a 

media film product seen a media product in the linguo-culturological paradigm. 

The objective of the paper sets is a comprehensive comparative analysis of the 

discursive genre diversity of a trailer and its characteristics manifested at the visual, sound, 

language-compositional and content levels, their interpretation within linguo-cultural 

paradigm and the establishing of patterns in trailer creation process in the respective genres 

seen as media products of filmic adaptation addressed at the general public. 

The trailer is interpreted as a form of feature film adaptation created with an advertising 

function aimed at informing and popularizing the existing or the upcoming feature film 

media product with the general public [4; 8; 9; 11; 12; 13; 16]. In the analyzed genre types of 

English-language trailers, the following basic genre-discursive variation was distinguished 

on the basis of the empirical analysis of the corpus of trailers: melodrama-trailer, comedy-

trailer, sci-fi trailer and action/thriller-trailer. 

The following levels of trailer analysis as a linguo-cultural construct [14; 15] have been 

established: visual, sound, language-compositional and content levels. Through a 

comparative analysis of the genre variation of the trailer as a form of film adaptation, it was 

found that the process of creating a trailer demonstrates certain regularities at the visual, 

sound, linguistic-compositional and content levels of analysis. The trailer discourse in the 

study is understood as multimodal and appealing to the audience through multiple channels. 
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ПСИХОСЕМІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОСИСТЕМАТИЧНІ МЕХАНІЗМИ 

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИНТАКСИЧНИХ СИНОНІМІВ 

Лепетюха А. В. (Харків) 

Вивчення системи простих (слів) та складних (синтагм і пропозицій) мовних 

знаків, винайдених людством для екстеріоризації в мовленні елементів мови, 

відповідно до завдань комунікації, та морфологічних форм, що беруть участь 

у побудові мовлення, входить до компетенції психосеміології. Психосеміологічний 

механізм покриває психосистематичний, який передує йому в плані становлення мови, 

синтезуючись із ним, при цьому одне значення допомагає здобути інше. Отже, «у мові 

психосистематика і психосеміологія інтегруються в єдиній системній субстанції – 

лінгвістичному знаку, де вони є статичними, у дискурсі – динамічними» [1, с. 100].  

Завдання психосеміології полягає в максимальному представленні словесно, 

«фізично» ментальної побудови, що організується та систематизується за допомогою 

психомеханізмів (когнітивних поліоперацій) та становить предмет вивчення 

психосистематики. Семіологічна система містить більшу кількість одиниць, ніж мовна, 

оскільки вона слугує для вираження всіх конкретно наявних у світі і у свідомості 

людей структур та категорій буття. Місцем простих та складних мовних знаків 

(зокрема синтаксичних синонімів) у системі (мові) є їхнє узагальнене значення, що 

виявляється в підсвідомих «сублінгвістичних схемах», або «складових одиницях 

мислення» [3, с. 49]. Вони становлять основу побудови первинних структур із 

максимально заповненими синтаксичними позиціями та з певним семантичним 

значенням, що характеризуються «семантико-морфо-синтаксичною рівновагою» 

[2, с. 50], і вторинних (синонімічних) синтагм та пропозицій із порушенням 

семантико-морфо-синтаксичної рівноваги. Позначувальне, яке у формальній частині 

мови є, наскільки це можливо, єдиним і таким чином отримує системну конструктивну 

когерентність, на семіологічному рівні повинно найкраще виразитися через 

формування різноманітних позначуваних. У мові, окрім уже усталених елементів, 

наявні шляхи та засоби, за допомогою яких вона з уже готового матеріалу створює 

нові елементи для адекватнішого представлення дійсності, комбінації яких бувають 



73 

 

неочікуваними та незвичайними. При цьому система прагне до встановлення рівноваги 

між позначувальним і позначуваним. Але, навіть за досягнення максимальної 

відповідності між семіологічною і формальною сторонами мови, в актуалізованих у 

конкретних ко(н)текстах (лінгвістичних та/або ситуативних контекстах) синонімічних 

конструкціях постійно виникають конфронтації між смисловими і структурними 

константами, тобто так званий «дискурсивний безпорядок» [4, с. 152], пов’язаний з 

креативно-творчою мовно-мовленнєвою діяльністю людини, що виявляється в 

реалізації різноструктурних семантично нюансованих трансформів-членів 

віртуального (мовного) синонімічного ряду у вигляді граматизованих (усталених у 

мові та мовленні) та типових (усталених у мовленні та неусталених у мові) і нетипових 

(неусталених у мові та мовленні) аграматизованих людичних і нелюдичних 

синонімічних преференціальних опцій. При цьому в мовленні інтегруються два типи 

засобів актуалізації мовних знаків: а) «пізніші» засоби, що належать імпровізованому 

(засоби експресивності); б) «раніші» засоби, що належать установленому (мові) 

(засоби вираження). Реалізовані синонімічні трансформи, де засоби вираження 

превалюють над засобами експресивності, та преференціальні опції, у яких засоби 

експресивності переважають над засобами вираження, створюють блоки позначення у 

певному ко(н)тексті. 
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IMPROVING READING SKILLS BY MEANS OF THE INTERNET  

AT UNSVERSITY 

Leshnyova N.(Kharkiv), Pavlova L. (Kharkiv), Serheyeva O. (Kharkiv) 

Reading is one of the most effective and powerful tools for learning foreign languages. 

“The best way to improve one’s knowledge of a foreign language is to go and live among its 

speakers. The next best way is to read extensively in it” [1, р. 168]. In everyday work we 

cannot provide the students with the fist condition, but obviously can propel their desire to 

read in a foreign language. 

Studying at university, students have to read a lot in foreign languages to obtain the 

necessary and actual knowledge in various fields. Fluency in reading in a foreign language is 

an essential requirement of modern education, which allows them to better access foreign 

sources while preparing term papers and diploma projects, and facilitates their further 

scientific activities.  

The recent pandemic restrictions and the war in Ukraine have significantly changed the 

traditional teaching and learning approaches causing the Internet to play a much more 

important role in the educational process. Whether you are learning English as a second 

language or just trying to increase and improve your vocabulary, the Internet can help in 

many cases [2]. In particular, the Internet can be a constant source of interesting up-to-date 

scientific texts in foreign languages, that, in turn, give a great opportunity for foreign 

language teachers to diversify their teaching material to improve students` reading skills.  

The most optimal approach to this type of educational activity is the cooperative work 

of foreign language teachers and specialists of university schools aimed at analyzing and 

selecting the proper Internet resources. This condition being stipulated, we can talk about the 

quality of the material presented there.  

The use of authentic texts read by native speakers and videos provided with transcripts 

has demonstrated positive results in the development of students' reading skills.  Moreover, 

they may develop and improve students` listening skills, as well as help to master the correct 

pronunciation of new words. In addition, they can be used by students to work out their 
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reading speed independently. The faster and more correctly students read, the better they 

perceive the information in a foreign language.  

Such materials are freely available on such Internet sites as Encyclopedia Britannica, 

BBC Learning English, TedEd, TedTalk, The Economist, Big Think and cover various aspects 

of modern society, including objective scientific and popular science articles. Among those 

resources, Britannica should be mentioned as one the best tools for improving reading skills 

of students at pre-intermediate level. 

Any kind of reading must be controlled by the teacher directly in class or indirectly by 

means of such platforms as Moodle or Google Classroom. Students can be offered the 

following tasks: 

- open-ended questions - when the students are to complete the sentences using the 

information obtained from the text; 

- the choice of the correct answer from the proposed options (multiple choice tasks); 

-TRUE/FALSE tasks based on statements confirming or disproving information; 

- exercises on correlation of terms and their definitions; 

- logical regrouping the material in a logical sequence, etc. 
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DARK HUMOUR IN FILM TRANSLATION 

Lukianova T. H. (Kharkiv) 

The research aims to investigate the multimodality of the film text, the translation of 

dark humour into Ukrainian, and the individual artistic style of the film director. We assume 

that dark humour in films tries to reflect the themes of fear, despair, and death, which are 
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topical globally. The dark humour in films can influence individuals' emotions, moods, 

behaviour, and physical state. Laughter can help adapt to traumatic experiences, as well as 

build resilience. Thus, humour helps distance from stress, too. The film text under 

investigation contains film language elements featuring scenes by means of which the 

director achieves the humorous effect. We analyze the ways of conveying humour cross-

culturally and observe the transformations applied by translators in audiovisual products. 

Non-verbal elements bearing elements of dark humour prevail and, combined with humour 

expressed verbally, add some exaggeration and strengthen the humorous effect. The 

translation of the film is a new multimodal/multimedia text with the same or similar impact 

on the target language recipient. Some humour, dark humour, in particular, can be viewed as 

disturbing – different cultures will require different levels of adaptation: some jokes will be 

filtered or censored if they are found inappropriate for the local recipient. Hence the 

necessity to faithfully interpret, adapt or omit some culture-specific information, convey 

stylistic units and solve technical audiovisual problems, specified by subtitling and dubbing 

standards. The present material shows that the translator renders dark humour close to the 

original or uses compensation by applying various lexical and stylistic units. In some cases, 

the rendered humour does not have the same effect but is compensated by the non-verbal 

elements of the film. The film translator aims to apply the strategies in an effort to receive a 

natural-sounding product. The research is important to further study topical examples of dark 

humour in the media and social networks. 

 

 

VISUAL IMAGERY FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

Makarska Ye.H., Hladkykh I.O. (Kharkiv) 

Nowadays multimedia technologies are one of the most dynamically developing 

directions in the field of education. Multimedia is a combination of visual imagery, text, 

video and audio effects using modern technical and software tools. The student’s goal should 

not be to learn how to use software or other tools, but to learn a language. The lecturers, for 

their part, must change their understanding of teaching. 
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The importance of using visualization in classes was proven back in the 17th century. 

The principle of visibility is called the “golden rule of didactics”. How important is the use 

of imagery during learning, cognitive psychology explains with the help of mental models. 

Mental models are internal representations of reality. They are acquired through specific 

experiences in reality or through media. Imagery helps in the construction of such models 

and can contribute to their optimization. Visual imagery facilitates understanding and 

memorization and can be used both in everyday life and during classes. 

Imagery combined with cognitive activity can perform the following tasks. They can:  

1) evoke the existing schemes (for example, using icons);  

2) focus on specific elements of mental models; 

3) “demonstrate” parts of mental models or a complete mental model (for example, 

illustrations showing how the device works). 

As Mayer states in his work „Cognitive Theory of Multimedia Learning”, there are two 

separate channels (auditory and visual) for processing information. Each channel has a 

limited (finite) capacity. Learning is an active process of filtering, selecting, organizing, and 

integrating information based upon prior knowledge [1]. If several channels are used 

simultaneously, students learn the material with less effort and more efficiency.  

The Multimedia Theory of Learning can be described with such principles as: 

1) The Coherence Principle: the lecturer provides only that information that directly 

serves the goals of the educational process. Use only the information that the student 

needs. Avoid unnecessary information. 

2) The Temporal Contiguity Principle: students learn best when corresponding words 

and visual imagery are presented together. 

3) The Spatial Contiguity Principle: students process new information better if imagery 

and text information on the screen are physically close together. 

4) The Signaling Principle: students learn best when they are shown exactly what to 

pay attention to on the screen. 

5) The Redundancy Principle: students learn best with narration and graphics, as 

opposed to narration, graphics, and text. 
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6) The Segmenting Principle: students learn best when information is presented in 

segments, rather than one long continuous stream. 

Imagery is more ambiguous than text itself. It is for this reason that imagery can cause 

different interpretations. In addition, the use of multimedia technologies in the process of 

learning a foreign language allows revealing more fully the creative potential of each student 

in particular. Imagery evokes associations that can be useful when speaking. Students can 

actively combine their previous experience with new ones, thus they can effectively and 

successfully cope with emerging problems. Instead of limiting themselves to textbooks, they 

try to use the large amount of online information available in the multimedia environment. 

Studies have shown that the systematic use of imagery and animations for learning a 

foreign language can have a positive effect on academic achievement. Moreover, static 

drawings are suitable for promoting attention and explaining complex elements, and dynamic 

drawings are more suitable for presenting cause-and-effect relationships. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ БЕЗОСОБОВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

В АНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Мартинюк А.П. (Харків) 

Метою розвідки є інтегрування інструментів структурно-семантичної і 

когнітивної методології на підґрунті філософського узагальнення задля встановлення 

мовно-культурних особливостей українських безособових конструкцій, які 

позначаються на способах їх перекладу на англійську мову. 

Для перекладацького аналізу використовуються англомовні переклади творів 

Тараса Шевченка [1], оскільки творчість Кобзаря, яка сформувала українську 

літературну мову, насичена безособовими конструкціями, що відображають 
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беззахисність людини перед непередбачуваними вищими силами, що посилюється 

усвідомленням українцями усього трагізму свого підневільного стану під гнітом 

Московії. Матеріал роботи включає 100 випадків використання безособових речень в 

поезії Тараса Шевченка і їх переклади англійською мовою, виконані Вірою Річ, 

Джоном Віром, Ліліан Войнич, Костянтином Андрусишиним та Вотсоном 

Кіркконнеллом. 

З когнітивної точки зору важливо розмежувати: 1) безособові речення, що 

репрезентують зовнішній стосовно суб’єкта фізичний стан речей в оточуючій 

дійсності, яку суб’єкт пізнає як спостерігач (It is growing dark / Вечоріє) і 2) безособові 

речення, що відображають внутрішній психофізіологічний стан, який суб’єкт 

переживає як експірієнсер. Безособові українські конструкції першого типу не 

становлять особливих труднощів для перекладу, оскільки мають англійські безособові 

відповідники. Значно більш цікавими є безособові конструкції другого типу, які не 

мають відповідників і переважно перекладаються особовими реченнями активного 

стану з дієслівним присудком: Як дівчата цілуються, Як їх обнімають, І що тойді їм 

діється, Я й досі не знаю... (Т. Шевченко) – How the girls all kiss their sweethearts, How 

they hold them close, Embracing, and the love they feel, Still I do not know... (V. Rich); 

Чого мені тяжко, чого мені нудно (Т. Шевченко) – Why do I feel so heavy? Why so 

weary? (C.H. Andrusyshen & W. Kirkconnell); Не мені Про теє знать, за що караюсь, Та 

й знать не хочеться мені. (Т. Шевченко) – To know The reason  why  is  not for  me, I  do  

not  even  wish  to  know (V. Rich) 

Українські речення і їх англійські переклади по-різному концептуалізують одну і 

ту саму ситуацію. В українському реченні у фокусі уваги перебуває результат дії 

невідомої сили, яка спричиняє певні психофізіологічні стани референтів. Джерело цієї 

сили є непрогнозованим і неконтрольованим з боку референтів. Саме тому референти, 

які переживають відповідний психофізіологічний стан, спричинений цією силою, 

позначені займенниками в давальному відмінку, який наділяє їх семантичною роллю 

пасивних експірієнсерів.  
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В англійському перекладі у фокусі уваги опиняється референт, який переживає 

певний психофізіологічний стан. Референт позначений займенником в називному 

відмінку, що корелює з підметом речення. Структурно речення має граматичну форму 

активного стану і лише семантика присудків дає зрозуміти, що йдеться про 

психофізіологічний стан і підмет речення є зіставним із семантичною роллю не 

суб’єкта дії, а експірієнсера стану. Граматична структура речення створює ілюзію 

контрольованості описуваної ситуації суб’єктом мовлення. 

Результати аналізу підтверджують гіпотезу дослідження, що українські 

безособові конструкції та їх англійські переклади відображають різні моделі 

світобачення: вірогіднісну/ непрогнозовану, де події уявляються такими, що не 

піддаються контролю з боку суб’єкта, і причинно-наслідкову, де події уявляються 

контрольованими і прогнозованими. Ці моделі закорінені в культурно-специфічних 

концептуальних структурах представників україномовної і англомовної культур, що 

матеріалізуються в культурно-специфічних граматичних структурах, які і 

спричиняють проблеми перекладу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИКИ 

СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Матюхіна Ю.В.(Харків) 

Викладання граматичного аспекту в процесі навчання іноземним мовам не завжди 

було однозначним: були випадки як зниження, так і значущості ролі граматики в 

освітньому процесі. Навчання граматиці англійської мови передбачає системну 

організацію процесу, планомірну подачу мовного матеріалу, формування та 

відточування граматичних навичок. До того ж, роль граматики у викладанні іноземних 
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мов є невід’ємною складовою у формуванні іншомовної компетенції. Незаперечним є 

той факт, що викладання аспекту граматика студентам четвертого курсу факультету 

іноземних мов має свої особливості. З одного боку, до початку четвертого курсу 

пройдено всю базову граматику англійської мови (вживання артиклів із загальними та 

власними іменниками, граматичні часи, узгодження часів та непряма мова, активний 

та пасивний стани, умовні речення, модальні дієслова, частини мови, герундій, 

інфінітив, дієприкметник). Заняття з граматики зі студентами четвертого курсу 

переважно націлені на відпрацювання навичок вживання складних речень, повторення 

всього граматичного матеріалу, підготовку до складання державного іспиту та вступу 

до магістратури. З іншого боку, одним із моментів, що насторожує, є те, що студенти 

старших курсів з легкістю використовують складні граматичні конструкції, але 

зазнають деяких труднощів у матеріалі, який вивчався раніше (наприклад, граматичні 

часи, узгодження часів, непряма мова тощо). Саме тому певний час присвячується 

повторенню всього граматичного матеріалу, починаючи з першого року навчання. 

Відточування граматичних навичок здійснюється за допомогою різноманітних вправ – 

як вправ на розкриття дужок, перефразування тощо, так і вправ на переклад. У 

методиці викладання іноземної мови ставлення до вправ на переклад завжди було 

різним. Оскільки факультет іноземних мов готує перекладачів та викладачів, наявність 

таких вправ як тренажера для вдосконалення граматичних навичок є необхідною 

опцією. При виконанні вправ на переклад слід враховувати соціокультурний фактор: 

наприклад, менша категоричність при перекладі імперативних конструкцій (Will/Would 

you (Can/Could you answer my questions?) замість Answer my questions!, I don’t feel well 

замість I feel bad)). До того ж, важливим є вибір певної граматичної конструкції в 

залежності від стилів, звертання уваги на емоційність висловлювань (Ти ж знаєш 

правду! – You do know the truth! або You know the truth, don’t you?! замість 

беземоційного You know the truth!). Для професійно орієнтованого навчання важливими 

є автентичні матеріали. У результаті їх комплексного використання студенти мають 

можливість знайомитися зі специфікою моделей мовної та немовної поведінки носіїв 

мови, бачать особливості національного менталітету, можуть провести паралель між 
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соціокультурними реаліями України та країнами мови, що вивчається. Такі матеріали 

відрізняються різноманітними синтаксичними конструкціями, в них широко 

представлені емфатичні конструкції та емоційно забарвлена лексика. 

Одним із завдань, що показали високу ефективність, є вправи на виявлення та 

виправлення граматичних помилок у реченні. У даному випадку вирішується відразу 

дві задачі. По-перше, виконуючи такі завдання, студенти вдосконалюють свої навички, 

необхідні для їх професійної діяльності як майбутніх викладачів. По-друге, такий вид 

вправ націлює студентів на те, щоб спробувати свої сили у складанні міжнародних 

іспитів на знання іноземної мови. Цікаво, що більшість студентів демонструють 

бездоганні навички при виконанні вправ на переклад зі складними граматичними 

конструкціями. Водночас не всі завжди справно виконують деякі завдання із 

англійських підручників з граматики (Advanced level). 

Підсумовуючи, слід зазначити суттєву роль занять з граматики англійської мови, 

зокрема, націлених на вдосконалення навичок, необхідних для формування лінгво-, 

соціокультурної та перекладацької компетенції студентів філологічного та 

перекладацького відділень факультету іноземних мов. 

 

 

VISUAL METAPHOR AND ANTITHESIS IN BANKSY'S STREET ART 

IN UKRAINE 

Meleshchenko O. O. (Kharkiv) 

Although metaphor and antithesis are traditionally understood as tropes or rhetorical 

devices, within a cognitive framework the nature of these two phenomena has been rethought 

as fundamentally conceptual. As Lakoff and Johnson [3, p. 153] argue, metaphor is mainly a 

"matter of thought and action and only derivatively a matter of language." Metaphor has been 

extensively studied by cognitive linguists, while it is only recently that scholars have started 

to pay attention to antithesis as the phenomenon reflecting cognitive structures [5, p. 167]. 

Therefore, metaphor and antithesis are no longer considered as the figures limited to 
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language only. It is believed that they can be manifested in non-verbal semiotic modes as 

well. 

As Lakoff and Johnson put it, “the essence of metaphor is understanding and 

experiencing one kind of thing in terms of another” [3, p. 5]. Consequently, visual metaphor 

is understood as metaphor in which these two things, known in Cognitive Linguistics as 

metaphoric source and target, are either visually represented or one of them is suggested by 

the visual context [2, p. 163]. As for visual antithesis, Forceville and Tseronis [4, p. 14] 

define it as “a conceptual figure that presents a saliently contrastive relation between two 

entities or ideas that can be conveyed monomodally (<…> visually).”  

Binky’s street art is an object of study that allows to study the interaction of these two 

phenomena in relation to the current Ukrainian socio-political context. Banksy is one of the 

most well-known street artists in the world, famous for his satirical graffiti and black humor 

[1]. The British artist who has never disclosed his real identity has created a number of works 

in Ukraine after the Russian invasion, which he posted on his Instagram account @banksy.  

Banksy artfully contextualizes the damage inflected by Russian missiles through the 

representation of people of different ages doing their daily chores. Among the works Banksy 

created on the walls of shelled buildings in the Kiev region, there is a picture of a senior man 

placidly taking a bath on the severely destroyed building; a boy who defeated an adult man in 

a combat that looked like Judo, a Japanese martial art; a pair of children using the Czech 

hedgehog, an anti-tank obstacle defense, as a seesaw; a gymnast doing a handstand on the 

war-torn buildings; a woman in a dressing gown and with curlers on her head seemingly 

trying to extinguish her burned out apartment. These works are based on the conceptual 

metaphor EFFECTS OF WAR IS A NON-WAR RELATED ENTITY. Moreover, all these works of art 

have also the antithesis WAR vs. PEACE incorporated, that contributes to the overall impact of 

the message. For example, in one of the most striking Banksy's works, the artist depicted a 

young rhythmic gymnast dancing with a ribbon on the hole left by a Russian missile. The 

corresponding metaphor can be summarized as A DESTROYED UKRAINIAN BUILDING IS A 

RHYTHMIC GYMNASTICS FLOOR. Therefore, such attributes of an athlete as STRONG-WILLED, 

TALENTED, DEDICATED, and RESILIENT are projected onto the Ukrainian people. Moreover, 
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since it well-known that Ukraine boasts one of the most renowned rhythmic gymnastics 

schools in the world, this background knowledge make the Ukrainians even stronger in their 

fight against the Russia's invasion that cost thousands of lives and forced millions to leave 

Ukraine. The antithesis DESTROYED BUILDING vs PEACEFUL TRAINING accentuates the cruelty 

and unfairness of Russia's actions, that deprived millions of Ukrainian children almost of 

everything – peace, usual everyday life, and their favorite pastime. In this way besides 

making an emphasis on the dire consequences of war to the Ukrainians, Banksy also conveys 

the message that this nation's fighting spirit will never be broken.  

 

References 

1. Ellsworth-Jones, W. The story behind Banksy. Smithsonian Magazine. 2013. URL: 

https://www.smithsonianmag.com/arts-culture/the-story-behind-banksy-4310304/ (Last 

accessed: 25.12.2022). 2. Forceville C. Pictorial metaphor in advertising. London : 

Routledge, 1996. 233 p. 3. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago : The 

University of Chicago Press, 2003. 276 p. 4. Tseronis A., Forceville C. Argumentation and 

rhetoric in visual and multimodal communication. Multimodal Argumentation and Rhetoric 

in Media Genres. Amsterdam : John Benjamins, 2017. P. 1–24. 5. Tseronis A., Forceville C. 

The argumentative relevance of visual and multimodal antithesis in Frederick Wiseman’s 

documentaries. Multimodal Argumentation and Rhetoric in Media Genres. Amsterdam : 

John Benjamins, 2017. P. 165–188. 

 

 

PRIME-MINISTER’S ANSWERS: A CASE OF BORIS JOHNSON’S USING 

POLITENESS STRATEGIES IN BREXIT DEBATE 

Morozova I.І. (Kharkiv) 

Studying politicians’ idiodiscourse is one of key directions in modern Ukrainian 

linguistics [3] with a president, a prime-minister, or an MP analyzed as a linguistic identity. 

The ex-PM Boris Johnson can be considered a distinctive linguistic identity on the British 

political scene of the twenty-first century, so the aim of this paper is to outline the main 
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features of his idiodiscourse, namely politeness strategies use within the communicative 

situation of Questions to the Prime Minister.  

Prime Minister’s questions is a thirty-minute weekly event taking place in the two-

thirds of the year when the House of Commons is sitting. Every Wednesday the Prime 

Minister faces up to six on-the-spot questions from the Opposition leader as well as those 

from the Opposition backbenchers which are to be answered instantaneously. This element 

of surprise allows the Opposition to catch the PM out with an awkward question while the 

Government backbenchers tend to ask “leading” questions with whose help the PM informs 

the House about successful policies of the Cabinet [4]. 

Analyzed here is functioning of politeness strategies in the then-Prime Minister’s 

answers to both “awkward” Opposition’s and “helpful” Conservatives’ enquiries as to the 

economic status of Northern Ireland following the Brexit deal [1]. The two predominant 

PM’s discursive strategies are “Give reasons” and “Hedge” (for their definition and details 

see [2]). The former prevails as the situation of communication presupposes the speaker’s 

explanation of the Government’s actions (That is why the principle of consent is at the heart 

of what we are proposing [1]). The latter prevails it is the core of the British ethos; 

conversational principles are the source of strong background assumptions about 

cooperation, informativeness, truthfulness, relevance and clarity, which on many occasions 

need to be softened for reasons of the hearer’s social face [2, p. 146]: … it would probably be 

better to get a deal first [1].  

Depending on the kind of question asked – “undermining” or “supporting” – and an MP 

who asks this question (the Opposition or the Government front- / backbencher), the choice 

of politeness strategies varies. Tradition and etiquette of the parliamentary debate dictates 

that all MPs including the head of the Government should use set forms of address, i.e. the 

(right) honourable Lady/Gentleman, the (right) honourable Member(s) for those belonging 

to the Opposition and my (right) hon. Friend for fellow party members. These forms embody 

a politeness strategy of giving deference to indicate the addressee’s right to relative 

immunity [2, p.178] of not getting the expected answer; and a politeness strategy of using in-

group identity markers to claim the common ground that is carried by that definition of the 
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group [2, p.107]. Also, when answering MPs’ questions Boris Johnson personally prefers to 

exaggerate his interest and approval of his Conservative hearer (…it was after all his 

amendment that went to the heart of what I think the House saw as the fundamental problem 

with the previous withdrawal agreement [1]) and to react indirectly to his Opposition 

interlocutor (… the best way to avoid one would be to vote for a deal that we secure [1]). 

To sum up, politeness strategies that are inherent in Boris Johnson’s idiodiscourse in 

PMQs characterize his linguistic identity as conservative in terms of following the 

mainstream culture of indirectness/hedging and the parliamentary culture of giving 

deference/developing common ground as well as unconventional in terms of 

exaggerating/giving compliments when discussing the Brexit deal. A possible development 

of the investigation is a full-scale linguistic portrait of the fifty-fourth Prime Minister of the 

United Kingdom. 
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ОЦНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ONLINE НАВЧАННЯ 

Набокова І. Ю. (Харків) 

Проблеми забезпечення контролю й об’єктивного оцінювання успішності 

навчальної діяльності студентів постійно перебувають у центрі уваги представників 

різних наук – методики, педагогіки, психології, оскільки існує низка чинників 

суб’єктивного і об’єктивного характеру, що впливають як на обґрунтованість обраних 

форм і методів здійснення контролю й оцінювання, так і на відповідність отриманих 

результатів реальному рівню знань студентів, що, у кінцевому  рахунку, має 

вирішальне значення для підвищення якості й ефективності навчального процесу в 

цілому. Вирішення цих питань набуває особливої актуальності у зв’язку зі зміною 

умов навчання і переходом до змішаної (online + асинхронне) або online форми 

навчання, з якими вищі навчальні заклади спіткнулися останні 2 роки. 

На сьогодні загальновизнаним науково-обґрунтованим методом  об’єктивного 

контролю й оцінювання є застосування формалізованих тестових завдань. Доведено, 

що формалізовані тести дозволяють найбільш швидко, повно та об’єктивно виявити 

рівень сформованості знань та умінь кожного студента [1]. Крім того, досліджено 

кореляцію результатів учасників ЗНО з англійської мови й успішність їх навчання у 

вишах, яка доводить ефективність впровадження тестової системи  [2, с. 34]. Але 

головною відмінністю проведення ЗНО і тестового контролю в умовах online навчання 

є можливість забезпечити умови для дотримання студентами принципів академічної 

доброчесності.  

Дієвим інструментом забезпечення оптимального адекватного оцінювання 

реального рівня сформованості іншомовних навичок і умінь студентів може бути 

комбінування формальних (тести, опитування, заліки, іспити) і неформальних 

(спостереження за студентом не протязі семестру, його участь у групових видах 

роботи, відвідуваність занять, зворотній зв'язок зі студентом, самооцінювання, 

перехресне оцінювання тощо) методів.  
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Для підвищення надійності оцінки результатів навчальної діяльності студентів 

було б доцільно використовувати завдання розгорнутого типу на продукування   усних 

або письмових текстів, що могло б значно підвищити ступінь самостійності виконання 

завдань. Нажаль, така практика не є дуже популярною, адже оцінювання завдань 

такого типу потребує значно більше часу і чітко прописаного алгоритму оцінювання з 

метою нівелювання суб’єктивного чинника.  
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WHAT TO DO WHEN STUDENTS WORRY OR GRUMBLE TOO MUCH 

Немчонок С.Л. (Харків) 

Now that we live at a time of intense emotional tension there is a need for a 

psychological training to bring up students’ special attention, value and significance. Every 

instructor is encouraged to work out a students’ guide to relieve tension and overcome 

anxiety and negativity. Unfortunately, our students do experience all these issues on every 

day basis. Students who worry or grumble too much are held captive by their fears and 

unable to succeed in academics. They go to great lengths avoiding frightening situations and 

keep asking the same anxiety-based questions over and over again. Parents and instructors 

find themselves spending huge amount of time reassuring, sugar coating, accommodating, 

and doing whatever it takes to minimize students’ distress. Most of the time it does not work. 

The anxiety still remains in control. As it was undoubtedly discovered, simply telling an 

anxious student to stop worrying or grumbling too much does not help at all. Nor does 
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applying common sense logic or allowing students to avoid scary situations, or offering 

reassurance every time the fears are expressed.  

Anxiety has a way of growing, spreading, shifting in form, and generally testing 

efforts to talk it out of existence. But there is hope. Here there are some pieces of advice 

what to do when students worry or grumble too much and how to coach instructors and 

students a new and more successful way to think about and manage anxiety and negativity. 

The techniques we are going to mention or describe will help our students to be in control. 

Most instructors and students are accustomed to dealing with anxiety and negativity in a 

particular way. Changing these patterns will take some time and will require diligence on 

both sides. Reminding your students to use some techniques is one of the most important 

things you can do nowadays:  

• Use humor when you can.  

• Stay positive to everybody and to everything around you and encourage all efforts in 

the right directions. 

A basic understanding of the psychology underlying techniques will help you to most 

effectively coach your students. All these techniques are based on cognitive-behavioral 

principles and are used extensively by academic counselors to reduce widespread anxiety and 

negativity. Those techniques are usually adapted towards students and may be presented, and 

they certainly will make sense to them but you might find yourself wondering how or why 

these things work. Such techniques are based on these principles known as “containment 

externalization and competing demands”. These principles demand holds that any student 

cannot be both relaxed and anxious at the same time: 

• Staying involved in the educational process is a powerful deterrent to anxiety.  

• Distraction is one of the most useful tools a student can use to break free from anxiety. 

When a student is absorbed in the educational process, he or she is being tested in a 

way their abilities and in many fields of sciences they are acquiring.  

Thus, a set of principles “what to do when our students worry and grumble too much” is 

the study and thoroughly introducing these principles into your academic process has to be 

practiced step by step and day by day. 
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There is also and quite often a genetic component to anxiety and negativity. It concerns 

both a student and an instructor. Feel free to join with your student in using the worry-

fighting techniques that exist in modern psychology. These basic principles work well for 

both sides. If, however, you feel highly anxious in response to your student’s anxiety, you 

might find it helpful to consult with a therapist who will be able to provide you and your 

students with some additional guidance and support. Please, do sometimes try to consult a 

therapist if anxiety is significantly interfering with your students’ lives and impacts your life 

in a negative way. 

From the moment you consider these principles useful for communication with your 

students, remember the power of positive thinking. Maintaining faith helps your students’ 

abilities and allows grow strong against worry, anxiety and negativity. If you practice these 

simple techniques every day, continuously, then, one day you will be able to say, “my 

students used to worry and grumble too much, but not anymore.” Won’t it feel great?  

 

 

АНГЛІЙСЬКОМОВНА КНИЖКА-АБЕТКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ЛІНГВОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Нефьодова О.Д. (Харків) 

У сучасній лінгвокультурології активно досліджується проблематика 

взаємообумовленості та взаємозв’язків між мовою та культурою. Такий дослідницький 

фокус вимагає розширення традиційного матеріалу лінгвістичних досліджень за 

рахунок текстів, які зазвичай вважались маргінальними − зокрема, мультимедійних 

текстів для дітей молодшої вікової групи, наприклад, книжки-абетки. 

Попри те, що форма та зміст книжки-абетки значно відрізняється від типового 

тексту (фокусом на семіотичній системі, яка зумовлює композицію тексту, 

мультимодальністю, що спонукається, зокрема, дидактичною функцією, та власне 

структурою тексту), вона є одним з основних прецедентних тектів для відповідної 

лінгвокультури. Англійськомовна книжка-абетка є не тільки інструментом навчання 
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нового покоління писемності, але й соціалізації і прищеплення цінностей, важливих 

для цієї лінгвокультури.  

Англійськомовна книжка-абетка − яскравий мультимодальний текст, який 

поєднує вербальні, невербальні та паравербальні модуси подання інформації [1, 3]. У 

книжці-абетці невербальні та паравербальні (метаграфемні) компоненти [2] є 

невід’ємною складовою тексту твору: вони відтворюють та трансформують його 

основний елемент – літери, ілюструють та спонукають розвиток вербальної складової 

тексту, визначають його оформлення, візуальний образ, естетику друкованої сторінки. 

Протягом всієї історії розвитку вербальна складова англійськомовної книжки-

абетки презентує 26 літер англійського алфавіту, вживання яких ілюструється 

окремими лексемами, словосполученнями, реченнями або віршованими 

мікротекстами. Складність лексичного матеріалу залежить від домінуючої функції 

книжки-абетки: 1) знайомство дитини з літерами на підставі окремих лексичних 

одиниць; 2) навчання дитини, яка вже опанувала абетку, читанню  на матеріалі 

коротких текстів. Ці дві функції і виконуються двома основними структурними 

різновидами книжки-абетки, які відповідають текстам-підтипам “ABC-book” та 

“reader”. 

Виконуючи суто дидактичну функцію, англійськомовна книжка-абетка водночас 

адаптує дитину до відповідної лінгвокультури, виділяючи важливі для неї феномени, 

способи їх вербалізації та відповідну модальність. Книжки-абетки водночас формують 

у дитини-читача навички писемності та лінгвокультурну компетенцію. Літерами 

англійськомовної абетки, з якими пов’язані максимально стабільні лінгвокультурні 

асоціації, є літери А (apple), С (cat), D (dog), E (elephant), I (ice-cream), Q (queen), X 

(xylophone), Y (yacht). 

Про прецедентність книжки-абетки для англомовної лінгвокультури свідчить те, 

що найбільш висунуті три перші літери абетки (A, B, C), які й утворили її 

альтернативну назву, набули також переносного значення “базова інформація, ази” 

(пор. “ABC of Chemistry”). Прецедентність книжки-абетки адаптується для різних 

прошарків англомовної лінгвокультури, зокрема, за гендерною ознакою (для хлопчиків 
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або для дівчат), за тематикою (професії, предмети побуту, тварини тощо). 

Попри історичну еволюцію англійськомовної книжки-абетки, типологічні 

параметри кожної з її складових демонструють значну діахронічну усталеність. 

Водночас, поява інтерактивних абеток-гіпертекстів, в яких використовуються нові 

феномени сучасної лінгвокультури, свідчить про новий етап еволюції цього 

традиційного для англійськомовної лінгвокультури прецедентного тексту. 
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ПЕРСПЕКТИВА ТА МЕТАФОРА КАМЕРИ В НАРАТИВАХ СНОВИДІНЬ 

Ніколаєнко В.О. (Харків – Гренобль) 

Перспектива є класичною категорію наратології, тісно пов’язаною із категорією 

наратора. Перспектива, або точка зору в наративі (фокалізація за Ж. Женеттом) 

позначає, яким чином фігура наратора співвідноситься із змістом наративу [4, c. 89]. В 

лінгвістичному аналізі наративів сновидінь перспектива займає центральне місце через 

специфічність функціонування цієї категорії в оповідях про оніричний досвід. 

Останній характеризується вираженою невизначеністю або переключеннями між 

різними перспективами [1, c. 21], що концептуалізуються нараторами після 

пробудження як аномальний психічний досвід. Отже, метою дослідження є 

схарактеризувати тенденції реалізації категорії перспективи в переказах сновидінь на 

матеріалі оніричних наративів із онлайн-щоденника сновидінь dreamjournal.net. У 

наративах сновидінь виділяємо такі способи нараторів передати мовленнєвими 

засобами свій оніричний суб’єктивний досвід: і) указання наратором на 
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«розщеплення» власної перспективи на окремі перцептивні агенції; іі) опис 

перспективи третьої особи/іншого персонажа сновидіння як такої, що сприймалась 

наратором від першої особи; ііі) звернення до метафори камери, відеогри, або фільму, 

щоб описати досвід специфічної перспективи у сновидінні.  

Опис наратором умовного розділення власної перспективи на окремі перцептивні 

агенції залучає порівняння «Я» сновидіння із реальною перспективою (знаннями, 

переконаннями мовця). Наприклад: 

(1) I guess my dream self was a shallow bitch because I immediately walked away from 

Wolverine jacket guy and sat next to bad boy  

Перемішування перспектив персонажів із власною описується нараторами 

напряму (2) або завдяки фантастичнму сценарію сновидіння (3): 

(2) In this dream I was in the point of view of two characters, George Harrison's mom and 

his fiance. (. . . ) I remember, as the mom, telling the fiance that (. . .)   

(3) I ask them if they’ve ever tried the trick of entering a person to experience their view of 

the world (. . .) I pick an elegant older lady inside a Christmas shop. 

Сучасні наратологічні студії вживають поняття компресії точки зору (англ. 

viewpoint compression) [59] на позначення поєднання інформації із різних точок зору в 

єдиний концептуальний простір наративу, що є можливим у художньому наративі, на 

відміну від наративу особистого досвіду [3, c. 59]. Наратив сновидіння, хоча і є 

формально наративом особистого досвіду, є оповіддю про суб’єктивний психічний 

досвід, і компресія точки зору сновидіння є його невід’ємною змістовою частиною, а 

не лише наративним прийомом, що вживає наратор для його концептуалізації. 

Механізм компресії точки зору пояснює можливість створення та розуміння наративів 

із множинними перспективами, і підкреслює потребу нараторів вказувати на аномальні 

«переключення» перспектив в оніричому сюжеті.  

Нарешті, метафора камери, кінофільму, або відеогри для опису зміни точки зору 

(її суб’єктино-перцептивної складової) є часто вживаним прийомом: 

(4) I vividly remember the “camera” zooming in from the top of the room and into my head 

almost like some first person shooter games of the day. 
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(5) My dream took place as a 3rd person. I was witnessing the events around me as if I were 

either watching it on TV or standing there in person. 

(6) I dont quite recall the rest of the details, but in the very end, the dream camera zooms in 

through a cottage window to Ellie asleep and I know shes angry 

Частота вживання метафори камери для опису візуальних ефектів сновидіння 

вказує як на класичне порівняння камери із зором людини в кіно та репрезентацію 

суб’єктивного перцептивного досвіду (англ. qualia) за допомогою прийомів роботи із 

камерою [2], так і на вплив щоденного візуального досвіду на зміст сновидінь. 
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ПОСТРЕДАГУВАННЯ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ ЯК СКЛАДОВА 

ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Ольховська А. С. (Харків) 

Технічний прогрес не можливо спинити, і однією з галузей на якій він 

відображається значною мірою є переклад. На сьогоднішній день професійний 

перекладач не може конкурувати на ринку перекладацьких послуг без застосування 

спеціальних перекладацьких технологій, а все більшим попитом користується послуга 

з постредагування машинного перекладу, через те, що такі переклади можна отримати 

швидше та за меншу платню. Враження, що машинний переклад завдає шкоди 

професії та позбавляє перекладачів роботи є хибним, оскільки системи машинного 

перекладу досі не здатні виконувати переклад на високому рівні, а відповідно вони 
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створюють великі обсяги роботи через те, що тексти після систем машинного 

перекладу потребують постредагування [1]. 

Постредагування лише на перший погляд може видатися легшим, проте воно 

вимагає від перекладача сформованості усіх тих компетентностей, що і професійний 

переклад, а саме: 

•перекладацька компетентність; 

•білінгвальна компетентність; 

•екстралінгвістична компетентність; 

•технологічна компетентність; 

•особистісна компетентність. 

Тим не менш, робота з перекладом, який уже існує відрізняється від професійного 

перекладу тексту. Перекладач, який здійснює постредагування тексту повинен вміти 

використовувати якомога більше тексту, отриманого засобами машинного перекладу, 

для того, щоб використання такої системи виправдалося у тому числі і у грошовому 

еквіваленті. Однак він все одно має розпізнавати та виправляти помилки, вносити 

доповнення за необхідності, редагувати зміст, який не відповідає текстові оригіналу 

для забезпечення еквівалентності, забезпечувати правильне та одноманітне 

використання термінології та потенційно перефразувати речення, щоб привести їх у 

відповідність зі стилістичної точки зору.  

Відповідно, виконувати постредагування може лише професійний перекладач, 

проте з додатковою кваліфікацією пост-редактора, вимоги до якої прописано у 

галузевому стандарті ISO 18587. Перекладачі, які здійснюватимуть постредагування 

повинні усвідомлювати, що вони зіткнуться з абсолютно іншими помилками, аніж ті, 

які зазвичай зустрічаються в перекладі, виконаному людиною. Хоча сучасні гібридні 

системи машинного перекладу здатні створювати вже дійсно вражаючі переклади, тим 

не менш вони можуть неправильно передавати власні назви, робити пропуски тексту, 

невірно тлумачити абревіатури, додавати зайву інформацію, спотворювати 

спеціалізовані терміни або ж передавати їх неодноманітно, тощо [2]. Саме тому, 

перекладачів, які здійснюють постредагування необхідно спеціально навчати, 
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формуючи в них загальне уявлення про слабкі сторони відповідної системи 

машинного перекладу та розвиваючи здатність розпізнавання типових помилок. 

Якісне постредагування вимагає спеціальних навичок та вмінь, спрямованих на 

швидке визначення частин тексту машинного перекладу, які можна залишити, а які 

потрібно виправляти. Саме тому метою наших подальших досліджень є визначення 

типових помилок двох найрозповсюдженіших типів систем машинного перекладу, а 

саме гібридних та нейронних з метою подальшої розробки методики навчання 

постредагування студентів перекладацьких відділень. 
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АФОРИЗМИ ВІЛЬЯМА ШЕКСПІРА В СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ТЕКСТАХ 

Оніщенко Н.А. (Харків) 

Серед авторів, твори яких є найбільш цитованими у сучасних німецькомовних 

дискурсах, англійський драматург Вільям Шекспір визнано посідає перше місце. 

Цитованість його творів німецькою мовою має глибокі історичні корені, які сягають в 

докласичну епоху. Однак свого апогею цитування британського автора досягає саме в 

епоху класицизму в творах Йоганна Вольфганга Гете, Готтфріда Ефраїма Лессінга, 

Йоганна Фрідріха Шиллера, котрі запозичували шекспірівські сюжети і вважали їх 

взірцем європейської драми. Завдяки перекладам Августа Вільгельма Шлегеля, 

Людвіга Тіка та їх послідовників цитати з п’єс Барда почали набувати ептонімічного 

характеру, тобто отримали усталену мовну форму, в якій відтворюються носіями 
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німецької мови і досі. Наразі німецькою мовою перекладено весь творчий спадок 

драматурга, і ці переклади утворюють певну екосистему (у розумінні В.Б. Скрябіної), в 

якій правильність та гармонійність поетичного тексту дає змогу тексту оригіналу 

отримати нові відтінки та «нове життя» у мовному та соціокультурному просторі 1. 

Однією з найсуттєвіших причин популярності афоризмів В. Шекспіра є 

незмінність актуальності тем, яких торкався в своїй творчості автор. Так вважають 

дослідники афористики, учасники проєкта Петера Шумахера “Zitate, Sprüche und 

Gedichte” 4, у межах якого крилаті вислови збираються та каталогізуються протягом 

понад 25 років. Згідно з даними цього проєкта, концептуальними домінантами 

афоризмів В. Шекспіра є MANN & FRAU, ZEIT, FREUNDSCHAFT, LEBEN, LIEBE, SCHICKSAL, 

STERBEN. Ці концепти належать до валоративів німецькомовної лінгвокультури, чим і 

пояснюється популярність тих афоризмів Вільяма Шекспіра, що їх вербалізують.  

Результат пошуку афоризмів Вільяма Шекспіра або їх фрагментів зі згадкою або 

без згадки автора в мережі Інтернет виявив, що найчастішими приймачами цих 

одиниць є мультимодальні тексти Інтернет-реклами, а також соціальних мереж. Під 

мультимодальними текстами розуміємо такі, які фіксують множинність семіотичних 

кодів, задіяних у комунікації [2, c. 435–436]. Тексти, в яких поєднують вербальна та 

аудіовізуальна складова вважаються креолізованими, причому виокремлюються три 

ступені креолізації: нульовий (текст без значущої візуальної складової), частковий 

(представленість як вербального, так і невербального значущого компонента), повний 

(відсутність вербальної складової при наявності невербальної) 3. 

Найчастіше в мережі Інтернет зустрічаються окремі, не вбудовані в інший текст та 

не трансформовані цитати Шекспіра у вигляді зображень на нейтральному фоні з 

вказівкою на автора (нульова креолізація, Рис. 1) 
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Рис 1. Цитата з нульовою креолізацією 

Тексти з частковою креолізацією мають 2 підвиди: цитата Шекспіра і контрастне 

зображення (Рис.2а) або навпаки – візуальне зображення Шекспіра супроводжується 

фальш-цитатою (Рис 2б): 

 

 

Рис 2 а) б) Цитати з частковою креолізацією 

У випадку повної креолізації зображення є єдиним засобом ідентифікації 

першоджерела (наприклад, сцена на кладовищі з «Гамлета» із зображенням «бідного 

Йорика» або сцена на балконі з «Ромео та Джульєтти»). 



99 

 

 

Рис. 3 Цитата з повною креолізацією 

Німецькомовні версії афоризмів Вільяма Шекспіра є результатом когнітивних, 

історичних та соціокультурних чинників адаптації нових знакових явищ до мовного 

середовища-приймача. Мультимодальний аспект демонструє динаміку розвитку 

цитації іншомовних текстів засобами німецької мови як мови-приймача у певному 

середовищі (мережі Інтернет), де ці одиниці набувають специфічних характеристик. 
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ДЕСТРУКТИВ ВЛАСНОГО ОБРАЗУ ЯК ІМПЛІЦИТНИЙ 

АВТОБІОГРАФІЧНИЙ ПАКТ 

Парамонов Б.І. (Харків) 

Однією з головних проблем відмінності фактуальної автобіографічної 

белетристики від фікційної є достовірність та правдивість подій, що мають місце у 

творі. 

У зв'язку з цим автори нефікційних творів вдаються до укладання 

автобіографічного пакту (термін Філіппа Лежена, уведений в 1975 році [3]), свого 

роду, угоди, яка буває явною або прихованою, між автором і читачем про те, що 

перший зобов’язується говорити тільки правду, а другий – вірити прочитаному. Саме 

цей аспект становить інтерес для досліджень у літературознавців при аналізі того чи 

іншого твору автобіографічного характеру. 

Під деструктивом власного образу ми розуміємо навмисне орієнтування автором 

на центрування подій або способу життя на власну дискредитацію. Наприклад, 

правопорушення («Французький роман» [1] Ф. Беґбеде), або ж, поведінка, яка 

розглядається соціумом як небажана чи неприйнятна («Коханець» [2] М. Дюрас).  

На думку професора нейропсихології С. Вонга [4] та інших психологів, вчинки, 

які провокують сильну емоційну реакцію, ідеї, що впливають на емоційний спектр 

людини – фіксуються та залишаються в людській свідомості як справжні. У результаті, 

негативний характер подій або способу життя сприймається за дійсність. 

У «Французькому романі» Ф. Беґбеде розповідає про своє ув’язнення та тримання 

під вартою (події, фактаж яких піддається перевірці), що стає відправною точкою для 

огляду та аналізу власної пам’яті та ідентичності, історії свого роду та сім'ї. У своєму 

автобіографічному романі він показує себе як «незразкового громадянина» і, 

враховуючи всю медійність та одіозність постаті Беґбеде, його розповідь сприймається 

як правдива. 

У романі «Коханець» Марґеріт Дюрас ділиться історією про свою юність, у центрі 

якої стоять родинні проблеми та любовні стосунки 15-річної героїні та старшого від 

неї на 12 років заможного китайця. Навколо цієї табуйованої теми, дискусії, критика та 
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засудження не вщухають й досі. Хоча у творі не називаються імена героїв, Маргеріт 

Дюрас визначає жанр свого твору як автобіографічний роман, а локації та роки 

збігаються з біографією письменниці. 

Таким чином, деструктив власного образу відіграє роль імпліцитного 

«автобіографічного пакту» завдяки тому, що за допомогою негативного забарвлення 

подієвого фону твору або образу автора, читач сприймає текст через посилені емоції, 

тим самим в уяві виникає «правдива» картина. 

 

Література 

1. Беґбеде Ф. Французький роман. К.: Країна Мрій, 2017. 256 с. 2. Дюрас М. Коханець. 

К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2009. 128 с. 3. Lejeune Ph. Le pacte autobiografique. Paris : 

Seuil, 1975. 4. Wang S. The neuroscience of everyday life. London: Teaching Company, 

2010. 

 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА СКЛАДОВА ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

Парфьонова О. В., Богдан О. М. (Харків) 

 Наразі все більше розширюються зв’язки між країнами, що вимагає розуміння 

англомовної культури та особливостей організації побуту в цих країнах. Саме заняття 

з  англійської мови сприяють формуванню знань соціокультурного спрямування у 

студентів немовних спеціальностей.  

Узагальнюючи погляди науковців, соціокультурну складову можна розглядати як 

сукупність знань щодо культури та етнічних особливостей суспільства країни, а також 

можливості та готовності застосовувати і знання у реальному житті. Соціокультурна 

складова містить у собі декілька компонентів: 

• країнознавчий; 
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• поведінковий; 

• психологічний; 

• лігнвокультурний. 

Країнознавчий компонент включає знання щодо географії країни, її політичного 

та соціального устрою, традицій і звичаїв, культури народу, національних блюд, 

мистецтва та діячів мистецтва.   

Поведінковий компонент відповідає за знання та застосування норм етикету 

мовлення, фразеологізмів, форм та засобів невербальної комунікації, тоді як 

психологічний компонент розкриває уявлення щодо особливостей національного 

менталітету, типологічних рис національного характеру та відчуття толерантності 

щодо етнічних особливостей. Лінгвокультурний компонент відображає знання 

лексичних одиниць та уміння обирати їх відповідно до ситуацій [1].  

Необхідно зазначити, що під час формування соціокультурної компетентності 

студентів необхідно враховувати всі чотири компоненти, що можна досягнути за 

допомогою наступних вправ: 

• перегляд відеороликів на відповідну тематику; 

• обговорення статей соціокультурної тематики; 

• аналіз та виконання англомовних пісень; 

• обговорення медіа контенту таких сайтів як BBC, BT Sport та інші.  

Зокрема, формуванню соціокультурних знань сприяє перегляд відеоролику School 

slang, низка документальних фільмів про Великобританію, які представлено на 

освітньому порталі http://engvid.com, обговорення таких статей як “How to Dress Like 

an Indie Hipster”, “Presences of Youth in the UK”, “What about traditions?” з порталу 

http://wikihow.com, перегляд Mog’s Christmas, Look Up та інших англомовних джерел, 

в яких представлено культуру відповідного народу.  

Вважаємо, що ознайомлення з цим контентом та його обговорення під час занять 

сприяє умінню адекватно оцінювати події, які є значущими для культури країни, 

розуміти реалії країни, мова якої вивчається, знаходити загальне та спільне в 
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культурних аспектах представників культур рідної і іноземної  мови, розрізняти зміни, 

які відбуваються з часом в культурах власної культури та країни, мова якої вивчається, 

знаходити необхідну інформацію соціокультурного характеру із текстів, правильно 

інтерпретувати феномени рідної та іноземної культури.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ 

У НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ 

Пєшкова О.Г. (Харків) 

Масове проникнення елементів популярної культури до всіх сфер життя робить 

все менш дивним факт використання мовної гри в текстах будь-яких дискурсів, в тому 

числі – наукового. Зокрема, жарти, побудовані на грі слів, в межах наукової сфери 

використовуються вже далеко не тільки окремими екстравагантними вченими, які 

таким чином привертають увагу аудиторії, а на ілюстраціях, комічний ефект яких 

повністю залежить від розуміння читачем мовної гри, вже будуються цілі серії 

наукових книг.  

За Тетяною Космедою та Оксаною Халіман, пропонуємо визначати мовну гру як 

«свідому лінгвокреативну діяльність мовця, що ґрунтується на його / її здатності до 

актуалізації й порушення асоціативних стереотипів породження, сприйняття та 

вживання мовних знаків» [2, с. 15]. Інакше кажучи, до прийомів мовної гри належить 

використання парадоксальних лінгвальних рішень за рахунок неконвенційного 

поєднання конвенційних одиниць, які, тим не менш, не мають спричиняти збоїв в 

комунікації.  

Оказіональні слова є типовим засобом мовної гри, з тієї причини, що в більшості 

випадів створюються в мові вже із закладеною в їхнє значення настановою на 
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творчість, навіть якщо практично вони не порушують законів словотвору. Виникнення 

оказіоналізмів зазвичай визначається екстралінгвальними факторами, з одного боку, а 

також номінативно-комунікативними потребами, що мають інтралiнгвальний 

характер, з іншого [1, с. 15]. Оскільки зазвичай метою створення оказіоналізмів є 

заповнення певної мовної лакуни, їхнім авторам притаманно вдаватися до більш 

креативного підходу у формуванні нової мовної одиниці – з метою, з одного, боку, 

зробити її певним чином схожою на мовну одиницю такого самого типу, що вже існує 

(залучення стандартних афіксів, що використовуються в мові для побудування слів 

цієї частини мовлення), а з іншого боку, з метою привернути увагу читача / слухача до 

нової реалії, що до цього не могла бути знайомою йому / її.  

Переклад оказіоналізмів становить беззаперечну перекладацьку складність, та 

процес переклад оказіональних слів умовно може бути поділений на два етапи. На 

першому перекладач / перекладачка здійснює семантичну інтерпретацію оказіоналізму 

через очевидну відсутність готового словникового відповідника. На другому етапі, 

який пов'язаний безпосередньо із формулюванням перекладу нової лексичної одиниці, 

перекладач / перекладачка має декілька опцій з яких може обирати: (1) створити нову 

лексичну одиницю самостійно використовуючи правила словотвору мови перекладу; 

(2) обрати вже існуюче в мові перекладу слово, найближче за значенням до явища, що 

описується; (3) вдатися до описового перекладу; (4) вилучити оказіоналізм із 

контексту.    

Звернемося до прикладу. Річард Флоріда у своїй книзі “The Rise of the Creative 

Class” (в перекладі Максима Яковлєва – «Homo Creativus. Як новий клас завойовує 

світ») пише: “The crisis that began in 2008 has hit hardest at the Working Class and 

especially at blue-collar men, so hard, in fact, that some pundits dubbed its fallout the 

“mancession”. В перекладі маємо наступний варіант: “Криза, яка почалася у 2008 році, 

завдала найбільшого удару Робітничому класові, та особливо вона вдарила по «синіх 

комірцях». І зробила вона це так потужно, що деякі експерти назвали період після неї 

не рецесією, а «мужикцесією»”. Бачимо, що перекладач додав термін «рецесія», якого 
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не було у вихідному тексті, щоб пояснити читачам, за аналогією з яких словом 

побудовано «термін» «мужикцесія».  

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку про те, що в більшості випадків 

перекладачі з різним ступенем легкості створюють нові лексичні одиниці в цільовій 

мові для перекладу оказіоналізмів, при цьому часто додаючи перекладацькі коментарі 

або додатковий текстовий матеріал в перекладі для полегшення завдання читачів 

розшифрувати зміст новоствореної одиниці. Саме така стратегія дозволяє не тільки 

передати цільовому реципієнту необхідну інформацію, а й зберегти прагматичний 

ефект мовної гри.  
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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА І СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ 

ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ 

Піхтовнікова Л.С. (Харків) 

Художня література є системним і багатовимірним утворенням суспільства. 

Засоби відображення нею реалій є переважно образними, при цьому таке відображення 

в різних її взірцях можна диференціювати за ступенем опосередкованості. Так 

наприклад, в численних творах української художньої літератури досить конкретно 

описано історичну здібність українських жінок не розгублятись на чужині, нести там 

високу культуру і сприяти безпеці своєї Вітчизни (це повісті про доньку Ярослава 

Мудрого, яка стала королевою Франції та сприяла розвитку її культури; повісті про 

українку Роксалану, яка довгі десятиліття стримувала напади на Україну).  
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Інший приклад – співчуттєвий опис страждань і винахідливості українських 

емігрантів в Америці (роман В.Г. Короленка «Без язика»). Історичні реалії часто 

описуються не опосередковано, але з авторською оцінкою, співчуттям до персонажів 

(роман «Річкові затоки» Ши Най-ань про середньовічне повстання тайпінів; 

«Справжня історія А-к‘ю» Лу-Сіня про селянський побут минулих століть у Китаї). 

Соціально-історичні чинники можуть бути впровадженими в літературний твір більш 

опосередковано. Наприклад, у  новелі «Весняні ночі» Юй Да-фу описано важке життя 

інтелігента (письменника) у 1-й половині ХХ століття. Тут історичні реалії того часу 

подано як фон для опису життя тогочасного великого китайського міста [2; 5]. Тема 

прогнозування соціально-історичних чинників майбутнього теж подається 

опосередковано у фантастичній літературі, наприклад, в оповіданні Ся Цзя «Вулиця 

привідів» [3; 4].  

Ще більш опосередкована ступінь впровадження в літературний твір історичних 

чинників спостерігається у малих жанрах літератури. Впізнання цих чинників читачем 

базується на його знаннях про реалії суспільства. Наприклад, в старовинній китайській 

притчі «Людина сильніша за гору» опосередковано через опис побутової ситуації  

відображено фантастичне за нашими мірками працелюбство китайців та їх 

покірливість долі; ці чинники складались у Китаї віками і закарбовані у канонах 

конфуціанства.  

Образи-символи та головні концепти байки, притчі стають потужними 

опосередкованими метафоричними позначеннями відповідної культурної, духовної 

реалії. Таких позначень існує стільки ж, скільки існує притч і байок. Наприклад, 

культурологічні концепти ДОБРО і ЗЛО можуть втілюватись у безлічі текстів байок  

через різні символи. В байці Г. Пфеффеля «Грифи» ці концепти реалізуються через 

протиставлення злочинної озброєної влади (хижі Грифи), яка оголосила себе 

«Реформаторами», та мирного, не войовничого, народу (нехижі Птахи). Схожі 

приклади  знаходимо у багатьох байках Пфеффеля та інших байкарів ХVIII ст., епохи 

Просвітництва [6; 7]. 
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Найбільш адекватне і конкретне відображення лінгвокультурологічних чинників в 

художній літературі відбувається за допомогою так  званих КУЛЬТУРЕМ 

(лінгвокультурем). Культурема є комплексною міжрівневою одиницею, єдністю 

лінгвального та екстралінгвального змісту. Їй притаманна двоплановість: означником 

культуреми є мовний знак, а позначене – це фрагмент дійсності, реалія, предмет або 

ситуація. Культурема  виражає один з  кодів культури. Структура культуреми така: її 

форма (лексична одиниця, вираз, метафора, метонімія та ін.), значення культуреми з 

культурними конотаціями, семантичні зв’язки між формою та значенням [1]. 

Співвідношення концепту і культуреми – це співвідношення цілого і частини. 

Спільним у них є план змісту, а відміни полягають у тому, що вони діють у різних 

локусах (концепт – одиниця ментальної свідомості, культурема – одиниця мовної 

свідомості). Властивостями лінгвокультурем є безеквівалентність їх лексичних 

одиниць (наприклад, смолоскип), позначення культурних реалій (писанка, вечорниці), 

лексико-семантичний спосіб номінації (наприклад, Журба – жалобна чорно-біла 

хустка), входження до складу фразеологізму (байдики, цабе) [1].  

У китайській притчі «Людина сильніша за гору» міститься культурема «Гора буде 

подоланою». Поступово, з початку тексту цієї притчі і до висновку, лексична одиниця 

«висока гора» позначає все більш ємне культурне поняття, трансформує предметний 

код культури (висока гора, її незручність, можливість або неможливість її перенести) в 

духовний код (вперте виконання своєї справи подолає будь-яку гору).  Цікавим є 

зв'язок цієї культуреми з головним концептом цієї притчі – НАПОЛЕГЛИВЕ 

ПРАЦЕЛЮБСТВО. Його атрибути – щоденна праця, достойна мета, протидія 

сумнівам – поступово відображаються при створенні культуреми притчі. На 

наведеному прикладі виявляється, в якому розумінні лінгвокультурема є складовою 

концепту.  

Художня література кожного суспільства диференційно відображає його 

соціально-історичні чинники. Відображення може бути безпосереднім, з описом 

історичних фактів, їх авторською оцінкою, а також більш опосередкованим. В цьому 

випадку історичні події, реалії присутні в художньому творі як фон. Ще більш 
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опосередковане відображення спостерігається у малих літературних жанрах – байці, 

притчі та ін., де соціально-історичні чинники представлено у менталітеті персонажів, 

який сформовано віками у відповідному суспільстві. Лінгвокультурологічні чинники 

суспільства в художній літературі відображаються в художніх образах і культурних 

концептах, але конкретизація відбувається у специфічних складових концептів – 

лінгвокультуремах (або культуремах). Культуреми є комплексними міжрівневими 

одиницями, що виражають лінгвальний та екстралінгвальний зміст культурного 

концепту. Культурема є одиницею мовної свідомості, має лексико-семантичний спосіб 

номінації. Розглянуті приклади культурем вербально конкретизують відображення 

культурологічних кодів в концептах, в цьому сенсі вони є складовою концепту. 
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ТЕОРІЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У ДЗЕРКАЛІ ФІЛОСОФІЇ: 

ВІД ПІЗНАННЯ СЕБЕ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СВІТУ 

Ребрій О.В. (Харків) 

Творчість є одним із головних важелів формування як кожної окремої 

особистості, так і всієї людської цивілізації, тож закономірно, що творчі аспекти 

різноманітних видів діяльності людини вже багато сторіч перебувають у фокусі 

дослідницьких інтересів різних галузей знання. Визнання творчості філософською 

категорією, що визначає саму сутність перекладацької діяльності, дає можливість 

запропонувати альтернативне наукове розуміння процесу перекладу та принципів 

формування й розвитку індивідуального перекладацького знання. 

Таким чином, проблема перекладу набуває філософського статусу, хоча самі 

філософи ще донедавна не бажали визнати, що філософія немислима без феномену 

перекладу, який утворює елементарну складову акту думки; і що онтологія перекладу 

утворює першу й останню умову перетворення невербального змісту свідомості в 

артикульовані, граматичні та дискурсивні форми.  

Втім цей висновок щодо філософського навантаження перекладу не є чимось 

принципово новим для самих перекладознавців, адже закономірно випливає з відомої 

типології Романа Якобсона, який виокремлював внутрішньомовний, міжмовний та 

інтерсеміотичний переклад [1]. Глобальний онтологічний статус перекладу стане ще 

очевиднішим, якщо включити у цю типологію переклад несвідомого у критичні або 

перетворені форми свідомості. 

Символічно, що в контексті філософського вчення Григорія Сковороди 

перекладацька діяльність може визначатися як «сродна праця», тобто як спільна 

творчість представників різних культур, об’єднаних спільними етичними цінностями. 

Сродна праця приносить користь як людині, так і суспільству, вона приносить людині 

душевний спокій та відповідає її природним нахилам. 

Так історично склалося, що основі наукового вивчення перекладу перебуває 

поняття еквівалентності, якому у філософії відповідає поняття тотожності. Саме два 

розуміння тотожності – позитивістське та феноменологічне – і визначають, на наш 
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погляд, діалектику перекладу. Позитивістська тотожність ґрунтується на сприйнятті 

сторін перекладацької епістеми як об’єктивно наявних у дійсності та у мові як її 

віддзеркаленні і, може, таким чином бути співвіднесена з еквівалентністю. 

Феноменологічна тотожність, натомість, ґрунтується на синтезі її сторін у 

внутрішньому світі перекладача – світі цінностей – і може розглядатися як результат 

дії його творчої свідомості, співвідносний з поняттям адекватності. Відштовхуючись 

від цього, ми робимо висновок, що процес перекладу, як і його теорія в історичній 

перспективі, є постійним намаганням перейти від позитивістської до 

феноменологічної тотожності, а отже, від еквівалентності до адекватності. 

Не викликає сумнівів, що переклад – явище, в першу чергу, мовне, водночас 

безальтернативно замикати переклад в знаковій сфері означає примітивізувати його, 

позбавляючи того креативного потенціалу, завдяки якому формується сучасна 

гуманітарна й культурна парадигми. Отже, переклад постає не лише посередником в 

міжкультурному й міжмовному інформативному обміні, а й передумовою будь-якого 

соціального та гуманітарного пізнання. 

Зазвичай перекладознавці наголошують на творчій природі перекладу у зв’язку з 

розвитком національних літератур та мов, розширенням арсеналу жанрово-

стилістичних прийомів, філософський же акцент на творчій природі перекладу – 

принципово інший, він полягає у визначенні потрійної ролі цього складного феномену 

як засобу (само)пізнання/(само)рефлексії, засобу індивідуального та колективного 

розвитку й засобу формування культурного континууму.  
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ З ПОЗИЦІЇ 

КОГНІТИВНОГО ПІДХОДУ 

Свердлова І.О. (Харків), Рубцова М.А. (Харків), Рубцов І.В. (Харків) 

Ментальні моделі – це мисленнєва уява про те, як організовано знання [5], 

стратегії, що існують в умі людини і обумовлюють її поведінку [3], когнітивні 

структури, які включають набір навичок та вмінь [4]. Ментальні моделі змінюються в 

ході набуття досвіду. Моделі можуть бути сформовані як у природному, так і 

навчальному середовищі. Дослідники-освітяни виділяють два типи ментальних 

моделей – індивідуальні та концептуальні. Концептуальні моделі конструюються 

науковцями або викладачами. Індивідуальні формуються в процесі навчання та 

придбання студентами знання з певної дисципліни. Розвідка мала довести гіпотезу, що 

якість індивідуальної ментальної моделі залежить від формативного оцінювання, яке 

дозволяє не тільки контролювати процес формування самої моделі, але і передбачає 

можливість внесення коректив і вчасного виправлення помилок; що, в свою чергу, має 

сприяти формуванню індивідуальної моделі, максимально наближеної до оптимальної, 

і допомогти студентові отримати кращі результати на іспиті. 

Новітні наукові здобутки дозволили підійти до проблеми формування ментальних 

моделей в умовах навчання з позицій когнітивного підходу. За основу були взяті 

теорія формування когнітивних навичок Андерсона [1] та таксономія вимірів 

оцінювання досягнень Глазера [2]. Дослідження проводилось в рамках курсу 

«Методика викладання іноземних мов» в ХНУ імені В.Н. Каразіна. В ході дослідження 

були використані якісні та кількісні методи оцінювання. Якісні методи включали 

педагогічне спостереження, аналіз даних, отриманих в ході експериментального 

дослідження, опитування та обговорення в фокус-групах. При обробці даних були 

використані статистичні методи: парний  t-тест та  t-тест парних зразків. 

Дослідження включало два етапи. На першому етапі була розроблена емпірічна 

концептуальна модель; протоколи для фіксації результатів спостереження; вхідний та 

вихідний тести; дві окремі програми, які включали матеріали для проведення 

формативного оцінювання в контрольній (КГ) та експериментальній (ЕГ) групах; а 
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також підготовлені асистенти - помічники викладача. На другому етапі був 

проведений пілотний експеримент.  

У ході дослідження було доведено дидактичний потенціал навчальної ментальної 

моделі. Отримані дані підтвердили робочу гіпотезу. Різниця між ЕГ і КГ, середня 

величина (95% CI), склала 0.15 (0.09 – 0.22). Різниця була статистично значимою (2-

sided p < 0.0001). Результати відкривають перспективу використання ментальних 

моделей при навчанні різних дисциплін у середніх та вищих навчальних закладах.   
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АКТИВІЗАЦІЯ МИСЛЕННЯ – МЕТА ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сердюк В.М., Котова А.В. (Харків) 

У вищих навчальних закладах України дуже велика увага приділяється 

проблемному навчанню [1; 2; 4; 5]. Українське суспільство на сучасному етапі 

розвитку має особливо гостру потребу в самостійних, відповідальних, творчих 

особистостях, що усвідомлюють свою суб’єктність [2, с. 127]. Провідною ідеєю 

проблемного навчання є зацікавлення студента досліджуваною темою й підтримка цієї 
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зацікавленості протягом всього періоду навчання [1, с. 170]. Основне завдання 

проблемного навчання – успішне засвоєння результатів наукового пізнання шляхом 

творчого процесу їх здобуття та загальний розвиток творчих здібностей. 

Проблемне навчання – це сукупність сучасних методів навчання, метою яких є 

активізація пізнавальної зацікавленості студентів. Проблемний підхід доцільно 

розглядати як засіб розширення можливостей навчання шляхом активізації 

мисленнєвої діяльності студентів, формування у них стійких навичок самостійного 

набуття знань. Однією з важливих переваг проблемного навчання є те, що студент має 

творчо використовувати набуті знання у процесі оволодіння стійкими навичками 

іноземної мови.  

Завдання, які вирішуються на рівні творчого мислення, мають проблемний зміст. 

На думку І. Перегуди та Н.М Мирончук, проблемне навчання – це така організація 

процесу навчання, сутність якої полягає в утворенні в навчальному процесі 

проблемних ситуацій, вирізненні та вирішенні студентами проблем [3, с. 127]. За 

словником М.Д. Ярмаченка, проблемність є логіко-гносеологічною закономірністю 

взаємозв’язку відображення і творчості з діалектичним законом єдності і боротьби 

протилежностей [6, с. 277]. Джерелами проблеми є протиріччя, які вирішуються 

внаслідок взаємодії викладача та студента при створенні розумової бази активного 

пізнання між відомими та новими фактами.  

Підвищена напруга мисленнєвої діяльності студентів неодмінно створюється при 

їх зіткненні з труднощами у розумінні та осмисленні нового явища чи поняття. Вона 

також залежить від базових знань та точок зору студентів, їх емоційного настрою. 

Необхідність активізації мислення в процесі навчання іноземної мови обумовлена 

таким високим рівнем розвитку науки і техніки, на якому вкрай необхідною є 

підготовка з іноземних мов студентів, здатних самостійно накопичувати знання, 

приймати творче рішення, а також удосконалювати самоосвіту. 

Отже, на сучасному рівні розвитку методики викладання іноземних мов у вищій 

школі надзвичайно важливим є проблемне навчання, яке безпосередньо пов’язане з 

формуванням всебічно розвиненої особистості студента та його інтелектуальної 
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активності на заняттях з іноземної мови. Проблемне навчання дозволяє викладачеві 

іноземних мов стати активним учасником творчого процесу, а також реалізувати 

особистісно-орієнтований підхід до кожного студента, який вивчає іноземну мову. 
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АДРЕСАТНА РЕАКЦІЯ НА СТРАТЕГІЮ НАВІЮВАННЯ ЦІННОСТЕЙ 

Скриннік Ю.С. (Харків) 

У сучасних дискурсивних і прагмалінгвістичних дослідженнях мова аналізується 

як складна динамічна система, яка виявляється в міжособистісній мовленнєвій 

взаємодії мовця з адресатом. За таких умов у центрі дослідження знаходиться питання 

комунікативного впливу мовця на адресата, що характеризує будь-яку мовленнєву 

взаємодію співрозмовників. Актуальність наукової розвідки полягає у дослідженні 

рефлекторних повсякденних реакцій мовців на навіювання цінностей їхніми 

співрозмовниками. Об’єктом дослідження є реакція адресата на стратегію навіювання 

цінностей адресантом. Предметом роботи є особливості використання вербальних та 
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невербальних засобів комунікації, що слугують рефлексією на реалізацію стратегії 

навіювання цінностей у різних типах дискурсу. Мета дослідження полягає у 

з’ясуванні чинників, що визначають особливості мовленнєвої реакції адресата на 

дискурсивну стратегію навіювання цінностей. 

Характерними особливостями побутового типу дискурсу є високий ступінь 

спонтанності організації спілкування, ситуативна залежність, відносна суб’єктивність 

у розв’язанні загально ціннісних побутових проблем [2]. Дядько і племінник грають в 

шахи. Дядько намагається привити любов племінника до виноробства. Дитина неначе 

протестує проти повчань дядька: хлопець звертає увагу дядька на те, що це не він 

самостійно виготовляє вино, а його робітник: 

(1) UNCLE: Now, where were we? Whose turn is it? 

MAX: Mine. 

UNCLE: Uh-huh. Max, have I told you why I enjoy making wine so much? 

MAX: You don’t make the wine, Uncle Henry, that guy Duflot does [1]. 

Заперечуючи вагому роль свого дядька у виноробстві, хлопець опосередковано 

знецінює цінності дядька щодо справи його життя.  

Організаційний символізм інституційного дискурсу [3] має за мету замаскувати 

конфлікти, порушення дискурсу, протиріччя між учасниками інституційного 

спілкування. Організаційна функція інституційного спілкування складається в тому, 

щоб «закріпити відношення влади». Розмова боса з підлеглими. Макс – енергійний, 

успішний та безпринципний біржовий трейдер. У своїх звертаннях до підлеглих він не 

церемониться: 

(2) MAX: Good morning, lab rats. 

TEAM: Good morning, Max. 

MAX: Today we’re shifting gear. Today... is Greedy Bastard Day. The secret to riches, 

lab rats, is the same as the secret to comedy... timing [1]. 

Підлеглі Макса реагують на його слова оплесками та заоохочуючими вигуками, 

тим самим демонструючи покірність та готовність прийняти цінності – жага до 

багатства та знецінення оточуючих. 
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Цінності, якими оперує людство упродовж свого життя, вагомо впливають на 

дискурсивну поведінку мовців. Для збереження своїх цінностей люди навіюють їх 

оточуючим. Прийняття або неприйняття адресатом навіюваних цінностей залежить від 

умов спілкування – побутових чи інституційних. Перспективним напрямом 

дослідження вважаємо розвиток теми навіювання цінностей та детальне дослідження 

чинників, що впливають на рефлексію адресата. 
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ТЕОРIЯ ДИСКУРСИВНОЇ ВЗАЄМОДIЇ РIЗНИХ КОДОВИХ СИСТЕМ У 

СВІТЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Солощук Л.В. (Харків) 

ХХІ століття стало епохою глобального охоплення суспільства комунікативними 

процесами різних рівнів у всіх галузях життєдіяльності людини, включаючи як 

інституціональну (професiйну), так i побутову сфери. Людина має здатність залучувати 

у комунікативний процес різні кодові системи, які корелюють з системою мови. 

Актуальним наразі залишається дослідження взаємодії невербальних компонентів 

комунікації не тільки з вербальними компонентами, але й між собою: кінесичних 

компонентів з просодичними або проксемічними у різних комбінаціях, що дозволяє 

передавати одночасно більшу кількість інформації за рахунок використання різних 

семіотичних каналів. Це має особливу значущість при спілкуванні представників різних 

культур, коли за рахунок  взаємодії різних кодових систем стає можливою адекватна та 
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ефективна передача інформації, сприймання, оцінювання та розуміння комунікативних 

партнерів – носіїв різних мов. 

До невербальних комунікативних компонентів (далі – НВК) ми відносимо набір 

компонентів немовного характеру, які створюються в результаті фізичної (а саме, 

жестово-рухової та голосової) діяльності мовця під час комунікації та 

використовуються ним разом із вербальними засобами комунікації через набуття 

комунікативно значущого характеру в процесі спілкування [1]. Використання НВК 

зазвичай регулюється контекстуально визначеними правилами. Їхнє використання 

сприяє як експресивізації та прозорості процесу спілкування, так і його уповільненню 

внаслідок багатозначущості, мультимодальності та полісемічності невербального 

знаку, що особливо яскраво проявляється при спілкуванні представників різних 

культур, тобто у міжкультурній комунікації. 

Етнічне та культурне розмаїття людських спільнот відображається у мові, 

дискурсі, комунікації, мовних картинах світу [2]. Невербальну комунікацію 

визначають як соціально зумовлений засіб організації засвоєних індивідом 

невербальних засобів спілкування, перетворених на індивідуальну, конкретно-чуттєву 

форму дій та вчинків [4], що мають місце в певному культурному соціумі. Тобто, 

певна частина НВК є таким самим національним феноменом, якою є і сама мова. При 

спілкуванні у міжкультурному просторі можливим стає порушення очікувань 

комунікантів щодо значень змісту невербальних компонентів комунікації, що веде до 

дисгармонізації процесу спілкування. У кожній культурі є набір правил, які 

дозволяють або забороняють використання тих чи інших видів невербальних дій у тій 

чи іншій ситуації спілкування. Носії мови різко негативно ставляться до таких 

порушень, що може призвести до прямої руйнації співпраці та взаєморозуміння між 

комунікантами Актуальним у цьому світлі стає дослідження у сфері теорії порушення 

очікування [3], адже на невербальну поведінку особистості накладають відбиток 

соціально-культурні цінності того чи іншого суспільства, його звичаї, традиції, 

вірування. Як результат, у сфері невербального вираження комунікативних намірів 

з’являються зони, які є характерними тільки для певної лінгвокультури. Це вимагає від 
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іншомовного партнера додаткових знань та вмінь декодувати етноспецифічні 

невербальні комунікативні компоненти. Так само, як і вербальна мова, певна частина 

НВК має обов’язковий характер і передається від покоління до покоління як частина 

загальної матеріальної та духовної культури. До того ж, лінгвокультурні спільноти 

санкціонують використання ритуалів, перешкоджають їх порушенню, прагнуть 

максимально розширити сферу їхньої дії, обмежити свободу маневру індивіда в 

культурному просторі [2]. Таким чином, у міжкультурній взаємодії виникає проблема 

інтерпретації міжкультурної відповідності НВК. У міжкультурній комунікації 

непорозуміння на невербальному рівні виникають при використанні НВК, які 

різняться за конвенційним значенням, коли той самий невербальний компонент має 

однакову форму виконання, але різне семантичне наповнення, комунікативне та 

емоційне значення, унаслідок чого можуть порушуватися комунікативні очікування 

іншокультурного мовця. 

Тому перспективним вважаємо дослідження взаємодії вербальних та 

невербальних компонентів у межах теорії дискурсивної взамодії різних кодових 

систем на рівні міжкультурної комунікації. 

 

Література 

1. Солощук Л.В. Вербальні і невербальні компоненти комунікації в англомовному 

дискурсі : [монографія]. Харків: Константа, 2006. 300 с. 2. Dijk T.A. van, Ting-Toomey 

S., Smitherman G., Troutman D. Discourse, Ethnicity, Culture and Racism Discourse as 

Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. London: Sage 

Publications Ltd. Vol. 2. 2000. P.  144–180. 3. Martin J.N., Nakayama T.K. Intercultural 

Communication in Contexts. McGraw-Hill Education, 2017. 576 p. 4. Schegloff E. On Some 

Gestures’ Relation to Talk. Structures of Social Action: Studies in Conversational Analysis. 

Cambridge: Cambridge University Press,1984. P. 262–296. 

 

 



119 

 

НАВЧАННЯ СИНХРОННОМУ ПЕРЕКЛАДУ В УМОВАХ ВІЙНИ 

Статівка А. О. (Харків) 

Синхронний переклад без перебільшення можна назвати одним з найскладніших 

різновидів усного перекладу, успішне виконання якого залежить від рівня підготовки 

перекладача, його індивідуальних здібностей, знань, навичок та вмінь. При 

синхронному перекладі перекладачеві необхідно одночасно продемонструвати 

декілька перекладацьких навичок, а саме сприйняття тексту на слух однією 

(іноземною) мовою та його відтворення іншою. Варто зазначити, що переклад має 

відбуватися у тому ж темпі, в якому говорить й промовець мовою оригіналу. Як 

правило, у перекладача практично немає можливості впливати на швидкість мовлення 

самого промовця, оскільки темп мовлення може бути обумовленим характером самої 

мовленнєвої ситуації, або ж індивідуальними вимовними особливостями мовця. Більш 

того, перекладач поставлений в жорсткі часові обмеження для породження тексту 

перекладу, що в реальних умовах зробити не зовсім просто, й вимагає високого рівня 

підготовки перекладача та володіння значними фоновими знаннями у кожній 

конкретній галузі.  

Навчання синхронному перекладу у ЗВО є дуже серйозним процесом й 

передбачає ґрунтовну, якісну підготовку студентів, запорукою успіху яких є 

бездоганне володіння двох мов: з якої здійснюється переклад та на яку. Продуктивна 

підготовка майбутніх перекладачів-синхроністів не можлива без реалізації ключових 

умов. По-перше, важливим є постійне удосконалення навичок усного перекладу з 

аркуша та послідовного – без оволодіння цими практичними навичками безглуздо 

починати займатися синхронним перекладом. По-друге, практична реалізація вже 

здобутих вмінь, тобто, якщо ми говоримо про студентів, які хочуть в майбутньому 

опанувати синхронний переклад, то порада для них – не боятися випробувати власні 

сили і починати займатися перекладом професійно на різноманітних зустрічах, 

конференціях із залученням іноземних делегацій. Лише занурення в «живу» атмосферу 

допоможе відчути на собі усі тонкощі роботи перекладачем.  
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Далі, на етапі підготовки дуже важливим є тривалі тренування  сприймати 

вихідний текст і одночасно відтворюючи переклад засобами іншої мови, вимовляючи 

його, тобто практикувати навички саме синхронного перекладу безпосередньо. Для 

успішного виконання таких завдань студент спочатку може прослухати декілька разів 

вихідний текст для повного розуміння інформації, скласти певний глосарій (який 

постійно буде лише наповнюватися різноманітними лексичними одиницями, 

фразеологізмами, кліше тощо) і вже потім братися за переклад безпосередньо. 

Обов’язковою є робота з комплексом підготовчих вправ по усуненню типових 

помилок при синхронному перекладі. Система вправ побудована на текстах суспільно-

політичної, економічної тематики тощо.  

Окрім всього вище викладеного, варто особливо відмітити можливі труднощі 

синхронного перекладу, пов’язані з психологічним, психічним та емоційним станом 

перекладача. Саме людський фактор впливає на стратегію дій перекладача у 

нестандартних ситуаціях, його здатність та вміння породжувати  адекватний 

правильний переклад. Тож майбутні усні перекладачі, а саме синхроністи також мають 

навчатися і психологічній витримці, вміти абстрагуватися від речей, що їх дратують, 

та мати змогу гідно вийти зі складної ситуації. Таким чином, у процесі навчання 

синхронному перекладу важливу роль відіграють не лише чинники мовного 

(лінгвістичного) характеру, а й позамовного (екстралінгвістичного). Усе викладене у 

цій статті активно застосовувалось на заняттях з синхронного перекладу зі студентами 

1 курсу магістратури. В умовах сьогодення, на жаль, заняття проходили онлайн на 

платформі ZOOM, але незважаючи на усі технічні складнощі, що виникали час від 

часу, студенти демонстрували високий рівень зацікавленості у заняттях. На заняттях 

акцентовано увагу більше на практичних аспектах, аніж теоретичних, щоб студенти 

мали змогу більше потренуватися перекладати. Для перекладу пропонувались 

англомовні та україномовні джерела, зокрема промови ГенСека НАТО, Президента 

Єврокомісії, Президента України, МЗС.  
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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ІСПАНСЬКОЇ МОВИ У ЗВО 

Степанов В.А. (Харків) 

Комунікативний метод сформувався наприкінці 60-рр. XX ст. та замінив собою 

ситуаційний підхід, за яким викладалась мова. Головна відмінність даного методу 

полягає в тому, що висловлювання саме по собі є значущим, тобто виражає значення 

та намір того, хто говорить або пише його, а не виходить з ситуативного передбачення 

мови на основі ситуативних подій. Слід зазначити, що комунікативному методу 

притаманне активне використання дієслів та дієслівних конструкцій, при цьому акцент 

зроблений на комунікативному потенціалі мови в процесі вивчення незалежно від 

рівня.  

Вперше з використанням даного метода я познайомився в якості практиканта 

викладачки Університету Ровіра та Рірхілій, Ісабель Жільберт, на практичних заняттях 

з вивчення іспанської мови іноземними студентами університету, а також на курсах 

вивчення мови для мовної адаптації емігрантів при мерії міста Бендрелль, Каталонія, 

Іспанія, де мова викладалась у вигляді майстернень з вивчення мови на рівні А2, а 

також  культури та прагматики. 

Особливістю викладання мови є іі розподіл на аспекти як окремі предмети, 

наприклад: граматика та усна практика. Це досить зручно для викладання усної 

практики іспанської мови, тому що повністю відповідає вимогам комунікативної 

методики. Уникаючи зайвих пояснень, мені б хотілось зупинитись на описі процесу 

типового заняття в групі першого курсу, де іспанська вивчається як перша іноземна 

мова. Наведу приклад свого звичайного заняття за підручником Marcha 1 за темою 

«Родина». Структура заняття відповідає формату урока за планом CELTA. Вводиться 

словник з його подальшим виводом на говоріння у другій частині заняття, на яку 

зазвичай відводиться більша частина заняття. Для введення в тему використано 

декілька фотографій, де показані стосунки батьків та дітей, братів та сестер, та власні 

фото з інстаграма, щоб наблизити тему до реального життя та зацікавити студентів. 

Ставиться питання для того, щоб розпочати обговорення і  студентам надається 
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хвилина, щоб продумати відповідь. Цей етап пари служить для того, щоб викликати 

інтерес до теми. Далі подається невелика розповідь про свою родину, в якій 

представлено лексику заняття, та задаються питання для перевірки розуміння 

студентами лексики за темою, що вивчається. Якщо деякі слова незрозумілі, викладач 

не даю прямого перекладу, а надає студентам можливість самостійно отримати 

значення слів з питань та пояснень самого викладача. Слова подаються на дошці та 

відпрацьовується їх вимова. Цей етап служить для того, щоб опрацювати значення, 

форму та вимову нової лексики в контексті.  

На наступному етапі виконуються одна-дві контрольовані вправи на використання 

лексики, а також надаються чіткі інструкції щодо їх виконання, наприклад: підібрати 

визначення до слова або підставити слово, що підходить за значенням. Такі вправи 

виконуються в групах, залежно від кількості студенів, присутніх на занятті. 

Проводяться вони як конкурс на те, яка з груп найшвидше  виконає завдання, а потім 

обговорюються всією групою разом з викладачем. На цьому етапі  відбувається 

активний моніторинг роботи студентів та максимальне виправлення помилок.  

Наступна частина заняття, відведена  говорінню за темою: студенти отримують 

кілька питань та задають їх один одному в парах, причому пари постійно змінюються, 

а листочки мають різні питання та передаються до інших студентів, коли пара 

закінчила працювати над завданням. Відбувається моніторинг роботи студентів, але не 

виправляються помилки, тобто не озвучуються вголос, а лише занотовуються 

викладачем або запам’ятовуються. 

Наостанок подаються коментарі-фідбек щодо роботи студентів, варто обов’язково 

хвалити їх за гарну роботу на парі та дати кілька речень або словосполучень, запитати 

студентів, чи все в них правильно, студенти ознайомлюються з реченнями та 

виправляють помилки за їх наявності. Таким чином заняття сприяє розвитку навичок 

усного мовлення та розширенню словникового запасу та є інтерактивним, сприяє 

високому рівню мотивації у студентів першого курсу, які вивчають іспанську мову. 
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ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ЕКОЛІНГВІСТИКИ 

Ступницька Н.М., Ленська О.О. (Харків) 

У парадигмі сучасного наукового дискурсу особливого значення набувають 

міждисциплінарні дослідження, розвиваються, так би мовити, міжгалузеві дисципліни, 

що сформувалися на перетині кількох гілок наукового знання, як наприклад 

еколігвістика, яка виникла на стику соціального, психологічного та філософського 

підходів у мовознавстві й поєднує лінгвістику з антропологією, соціологією та 

екологією. На нашу думку, основним завданням сучасних еколінгвістичних 

досліджень є вивчення способів взаємодії між мовами, людиною як мовною 

особистістю та оточуючим її середовищем. Усвідомлення взаємозв’язку екології 

природи, екології культури і мови як частини культури також сприяло виникненню 

еколінвістики, понятійно-термінологічний апарат якої перебуває у процесі 

становлення та уточнення. 

Термін «екологія» стосовно лінгвістики почав використовуватися ще на початку 

70-х років ХХ століття у метафоричному значенні [1]. Американського лінгвіста Е. 

Хаугена вважають засновником теорії екології мови, який ввів термін «еколінгвістика» 

у науковий обіг. Дослідник вважав, що мови, як тварини і рослини, перебувають у 

стані рівноваги, конкурують одне з одним, і власне їх існування, як у межах держави й 

інших соціальних груп, так й у свідомості особи, яка володіє кількома мовами. На 

думку Хаугена, предметом еколінгвістики є мова і екологія, тобто «вивчення взаємодії 

між певною мовою та її оточенням», а також «взаємозв’язку між мовами у свідомості 

людини у багатомовному суспільстві»   [3, с. 325]. Учений називає цей напрямок 
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екологією мови і визначає її як дослідження взаємодії будь-якої мови із оточуючим 

середовищем, яким є суспільство, що використовує цю мову як один із власних кодів.  

Аналіз робіт Хаугена, що знаходилися біля витоків цього наукового напрямку, 

дозволяє виявити полікомпонентність запропонованої ним теорії, перспективність і 

актуальність її подальшого дослідження та розвитку. Власне сам дослідник розрізняв 

психолінгвістичну та соціолінгвістичну екологію мови. Предметом психолінгвістичної 

екології є взаємодія мов у свідомості людини, яка володіє кількома іноземними 

мовами. Соціолінгвістична екологія вивчає взаємодію мови й суспільства, у якому 

мова функціонує як засіб комунікації. При цьому, слід зазначити, що учений критикує 

біологічну модель мови й ставлення до мови як до «інструменту» і до структури, 

визнаючи однак евристичну цінність таких підходів, оскільки у мов дійсно є життя, 

мета і форма, кожна з яких може бути проаналізована і вивчена як аспект людської 

поведінки» [3, с. 326-327]. 

Доповідь англійського лінгвіста М. А. Кирквуда Хєллидея “New Ways of Meaning: 

the Challenge to Applied Linguistics” стимулював лінгвістів до розгляду екологічного 

контексту та його відображення у мові [2, с. 175-202]. Разом із теорією про екологію 

мови Хаугена, це сприяло утворенню нової наукової дисципліни – еколінгівстики. З 

цього часу еколінгвістика стала об’єктом дослідження багатьох науковців, все більше і 

більше розкриваючи власну неоднорідність та багатошаровість. На думку А. Філла, 

еколінгвістика не є однорідною наукою, це найімовірніше застосування певного 

принципу для вивчення цілої низки феноменів, які знаходяться у взаємодії з мовою. 

Базисними темами досліджень екологічної лінгвістики стають мовні зміни і мовні 

контакти, витіснення рідких мов більш розповсюдженими, економічно значущими, 

уніфікація мовних спільнот шляхом усунення мовних меншин, рівновага між мовами, 

білінгвізм й засвоєння мови, роль мови у різних конфліктах. 

Отже, еколінвгістика безумовно являє собою перспективну галузь для подальших 

наукових розвідок, акумулюючи методи різноманітних наукових дисциплін, суттєво 

впливаючи на них і виявляючи додаткові аспекти для дослідження.    
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SCREEN ADAPTATION OF “THE LOST SYMBOL”: EVOLUTION OF CULTURE 

THROUGH THE LENS OF INTERSEMIOTIC TRANSLATION 

Tashchenko G. (Kharkiv) 

Cinema has long been an integral part of our lives, however, despite a wide variety of 

documentaries and films based on real events, it has been widely considered rather a source 

of entertainment than a crucial cultural phenomenon. Its importance is determined not only 

by the fact that it is able to reach out to incredibly wide audiences, but also by its power to 

demonstrate the evolution of culture as an intricate web of texts.  

With the emergence of postmodernism as a philosophical movement challenging the 

role of the author as the message sender, the text has become a highly dynamic entity that 

enters into communication with the recipient as an independent interlocutor. Meanwhile, 

developments in the field of semiotics put forward an idea that the entire space of culture is a 

flexible mechanism of messages being encoded and decoded by means of different semiotic 

systems. Thus, not only the concept of a text becomes much broader than it used to be but 

also translation is perceived as a process inherent in any culture. Generation of new 

meanings turns into one of the principal functions of a text that reveals new aspects of the 

code that could not be manifested in its previous version. Culture is deconstructed into a 

hierarchy of texts forming complicated entanglements of meanings that will be revisited 

every time a new text is created. Therefore, intersemiotic translation becomes not only the 

norm but also a characteristic feature of culture as a living entity.  
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From the point of view of translation taking place between different coding systems, 

screen adaptations present a particular interest. Today, films draw inspiration from books, 

comics, pieces of music and much more. They not only adapt the original work to the means 

of expression cinema has at its disposal but also reinterpret it to incorporate all the major 

changes the culture is going through. On the one hand, the choice of the source reaffirms its 

value in the collective memory, on the other hand, it reveals an almost infinite potential to 

produce new meanings that seem to logically derive from those already encoded.  

Such a phenomenon is especially pronounced in screen adaptations of texts that already 

contain traces of numerous cultural artifacts. “The Lost Symbol” by D. Brown, for instance, 

constitutes a universe of its own based on the eternal quest for ancient wisdom and 

encompassing a whimsical mix of religions and myths of different nations coming alive 

against the background of a modern city. Nevertheless, its screen adaptation goes even 

further, expanding the range of codes and riddles which are supposed to lead to the secret 

portal. The milestones of the plot remain the same and bring the main characters to the same 

final point – the old Bible that, over centuries, has been promising mysterious knowledge to 

those who would prove enlightened enough to uncover its hidden sense.  

The series, in its turn, places a specific emphasis on the incredible interactions between 

ancient sacraments, contemporary science and the power of the human mind lying 

somewhere in-between. The entire path that the characters shall take to reach the desired 

destination is unveiled only at the crossroads of myth and science and it is in this way that 

our world has been functioning since the dawn of time or, at least, it is the message the film-

makers attempt to send.  

Reinterpretation of “The Lost Symbol” on the screen reinforces the idea of the power of 

humankind, that to create symbols that would capture imagination for centuries and to make 

ground-breaking discoveries changing the course of history. Thus, the series released twelve 

years after the original novel creates a mythology of its own, that of a culture cherishing its 

past but also looking into the future. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДО 

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЯВИЩ «КАРТИНИ СВІТУ» 

Тернова Ж. А. (Дніпро) 

Застосування когнітивного підходу до тексту дозволяє поглибити семантичний 

аналіз. На думку Н. Кондратенко, говорячи про семантику, потрібно розмежувати два 

поняття, що є основними складниками семантичного боку тексту – зміст і значення: зміст 

є ширшим і загальнішим поняттям, що характеризує цілісний текст, тоді як значення – 

компонент змісту 2, с. 40. 

Деякі лінгвісти розглядають зміст і значення не як ціле і частину, а як абстрактну 

одиницю та її реалізацію, порівнюючи це протиставлення з актуальним (зміст) і 

віртуальним (значення) аспектами семантики мовних і мовленнєвих одиниць. Зміст і 

значення, таким чином, розмежовано у структуралістській дихотомії мова/мовлення, де 

віртуальний рівень відповідає мові, а актуальний – мовленню, тобто реалізації мовної 

системи. Тлумачення змісту як актуалізації значення релевантне і для тексту, проте слід 

брати до уваги і протиставлення іншого характеру: у цілісному тексті загальний зміст не є 

простою сумою всіх компонентів – значень,– він є явищем вищого рівня, тому ми можемо 

говорити про подвійну природу змісту тексту. З одного боку, зміст актуалізує значення, 

що становлять текст, а з іншого, він реалізує їхній семантичний потенціал, об’єднуючи в 

певний комплекс. Поєднані семантичні компоненти тексту втрачають самостійність і 

виконують функцію вираження загальної семантики 2, с. 41. Отже, застосовуючи 

терміни «змісту» і «значення» ми тлумачимо їх саме так як мовознавство та психологія: 

«значення» відповідає денотату в лінгвістиці, а екстенсіоналу в логіці та актуалізується в 

змісті, що відповідає конотату в лінгвістиці, а інтенсіоналу в логіці. 

Семіотичний аспект семантики тексту ґрунтується на тлумаченні останнього як 

знака ситуації. Р. Барт вважає, що значення – це «акт, що об’єднує означуване та означене, 

акт, продуктом якого і є знак» [1, с. 271]. 

Якщо опосередкованість зв’язку денотата з формою підкреслює кожний дослідник, 

зокрема коли йдеться про вербальний знак, який належить до символічних, то характер 

зв’язку денотата зі значенням (поняттям, думкою, ментальним феноменом) потребує 



128 

 

пояснень, зокрема у випадку, де знаком виступає текст. Текст з огляду на це визначають 

як знак комунікативної ситуації. Зрозуміло, що формою тут виступає текст, точніше, його 

матеріальна знаково-графічна фіксація, денотатом – ситуація, певний фрагмент дійсності, 

а вершиною трикутника, що відповідає ментальному феномену, узагальненому 

відображенню ситуації дійсності в свідомості реципієнта, на думку Н. Кондратенко, є 

зміст тексту 2, с. 42. Представимо наше розуміння тексту як знаку комунікативної 

ситуації у вигляді умовного трикутника, в якому вершина це зміст тексту – 

вербалізована реакція на ситуацію, в лівому куті знаходиться денотат, що передає 

віртуальний знак стосовно цієї комунікативної ситуації, а в правому куті конотат, що є 

актуалізованим змістом тексту, а в середині, власне комунікативна ситуація.  Вважаємо, 

що саме в таких термінах слід описувати, значення текстових смислів стосовно реалізації 

концептів в художньому тексті. 

Отже, ментальний еквівалент реальної ситуації не є її відповідником, копією, а 

завжди – інтерпретацією. Зміст тексту в семіотичному плані – це спосіб репрезентації 

дійсності у свідомості людини, мисленнєвий образ дійсності. 

 

Література 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ КУЛЬТУРИ ТА ІДЕОЛОГІЇ В 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ СТУДІЯХ 

Тулупов О. В. (Харків) 

З 1980-х років із початком культурного повороту і переходу до 

антропоцентричного підходу в перекладознавстві розгляду впливу культури та 

ідеології на переклад й навпаки було присвячено багато праць, але потенціал для 
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подальших розвідок досі не вичерпано. Це не могло не вплинути на саму 

спрямованість перекладацьких студій, в яких досліджуються різні аспекти прояву 

культур і міжкультурних відмінностей у різних видах перекладу. Вочевидь,  поняття 

«культурний поворот» є надзвичайно складним, багатомірним і комплексним, так само 

як і власне поняття «культура». 

Серед різноманіття визначень поняття «культура» найбільш прийнятним 

здається  її трактування як «сукупності створених упродовж історії духовних та 

матеріальних емоційно важливих цінних набутків певного етносу/народності, яка 

об’єднана спільною історією, територією, мовою, переконаннями, ідеологією, 

законами. Вона включає в себе досягнення літератури, філософії, архітектури, музики, 

продуктів народної творчості та мистецтва в цілому, які є єдиними у своєму роді та 

визначальними для цієї культури і визнані як результат спільної праці представників 

етносу / народності / частини людства» [1, c. 54].  

У термінах функціональної парадигми дослідників у першу чергу цікавлять функції, 

які властиві культурі. Сьогодні більшість науковців погоджуються з тим, що культура 

виконує інформаційну, комунікативну, інтегративну, соціалізаційну, когнітивну, 

регулятивну, ціннісну та семіотичну функцію. При цьому можна виділити деякі 

основні риси, які характерні для культури при виконанні вищезазначених функції. 

Культура є колективною (завжди стосується певного соціуму), символічною (оперує 

символами, знаками або кодами, як мовними, так і позамовними), історичною (є 

динамічною та може розглядатися як синхронічно, так і діахронічно), ідеологічною 

(утворює певні норми та формує цінності).    

У сучасній гуманітарній науці є також багато визначень поняття «ідеологія», 

частина з них має негативний відтінок, враховуючи вплив ідей марксистських 

філософів, які розглядають ідеологію як хибну свідомість. Натомість, існує і інше 

розуміння, згідно якого ідеологію розглядають більш широко як «набір переконань і 

цінностей, що формують світогляд конкретної особи або інституту і визначають їх 

інтерпретацію подій, фактів та інших аспектів досвіду» [2, с. 86]. 
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Поняття культури та ідеології є важливими для культурного перекладознавства, у 

термінах якого переклад постає не як механічний процес пошуку мовних 

відповідників, а як культурний трансфер - процес перенесення тексту з рідної культури 

в середовище чужої культури. За такої зміни культурної компоненти може відбуватися 

ідеологічний зсув, тому що ідеологія, як  частина цієї компоненти, впливає на всіх, хто 

залучений до процесу перекладу, у першу чергу на діяльність перекладача та на 

продукт його творчості. При перекладі зіставляються не тільки дві мови, а й дві 

культури, та зіштовхуються, відповідно, дві ідеології. Роль перекладача при цьому має 

велике значення, тому що діючи під впливом певної ідеології, яку він поділяє або яка 

йому нав’язана, перекладач може свідомо або підсвідомо привнести до культури мови 

перекладу ідеологічну складову.  

Водночас одним з механізмів ідеологічного впливу є цензура, яка експліцитно 

або імпліцитно присутня у різних культурах. Варто зазначити, що, ведучи мову про 

цензуру, ми маємо на увазі також самоцензуру, яка не обов’язково випливає з 

офіційної наявності першої. Творча особистість обмежена своїми внутрішніми 

ідеологічними принципами, внаслідок чого самосвідомість може гальмувати 

перекладача від виконання певного перекладу з релігійних, морально-етичних або 

інших причин.  

Отже, стає очевидним, що ідеологія є невід’ємною частиною культури, вони 

мають тісний взаємозв'язок та чинять вплив на процес і результат перекладацької 

діяльності. 
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МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО ПРОЄКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ЗНАРЯДЬ GOOGLE-ТАБЛИЦЬ 

Фокін С.Б. (Київ) 

На тлі значного розмаїття електронних ресурсів, які чи то допомагають у 

перекладі, чи то повністю його здійснюють, основним викликом стає вибір 

оптимального знаряддя за тих чи інших вихідних умов. Відомо, що у разі перекладу 

значної кількості однотипних текстів на одну й ту саму тему стають у пригоді 

програми, побудовані на основі комп’ютерної перекладацької пам’яті (Déjà Vu, 

MateCat, WordFast, Trados й інші); сервіс окремих з них доступний онлайн. Ідея 

перекладацької пам’яті, що ґрунтується на принципі «перевикористання» уже 

перекладених фрагментів (або подібних до них фрагментів) допомагає не лише 

пожвавити процес і заощадити час, а й забезпечити уніфікацію перекладу однакових 

фрагментів, що часом стає обов'язковою умовою: у юридичних текстах, науково-

технічній документації однакові твердження, терміни мають відтворюватися в 

перекладі послідовно однаково, і програми, побудовані на алгоритмі використання 

комп’ютерної перекладацької пам’яті власне й покликані допомогти у такій ситуації.  

Однак на шляху використання цих програм є окремі перешкоди: 1) висока 

вартість ліцензій повноцінної версії; 2) обмеженість обсягу тексту, що перекладається 

за один раз, у безоплатній версії; 3) проблематичність опанування незвичного 

інтерфейсу й налаштувань програми (багато перекладачів так і не опановують подібні 

програми); 4) неможливість безпосередньо впливати на алгоритм, реалізацію 

програми; 5) необхідністю готувати й спеціально конвертувати перекладацьку й 

термінологічну бази даних. 

У той самий час, коли основною умовою є забезпечення уніфікації використання 

стандартних тверджень і термінів у великому перекладацькому проєкті, у якому 

задіяно багато учасників, не обов’язково використовувати зазначені програми. У тезах 

виносимо на обговорення можливість використання у таких випадках формул Google-

таблиць, які дозволяють перевикористовувати вже здійснені переклади з заданого 

списку (як цілком, так і частково). Ці ж самі функції доступні й у програмі Microsoft 
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Excel. У гугл-таблиці до формули можна долучити додаткову умову: у разі, якщо 

опрацьовуваний фрагмент не було перекладено раніше, тобто, він не наявний у 

таблиці використовуваних заздалегідь узгоджених еквівалентів, використовується 

сервіс Google Translate, в основі якого декілька підходів, зокрема й використання 

перекладацької пам’яті [1].  

Окрім зазначеного, додаткові переваги Google-таблиці у порівнянні з програмами 

на основі комп’ютерної перекладацької пам’яті є: 1) можливість динамічного 

оновлення бази еквівалентів і їх миттєвого врахування у перекладі; 2) легкість 

використання: мінімум, що вимагається від користувача – вставити в одну зі вкладок 

скопійований текст, після чого переклад згенерується в іншій вкладці; 3) безоплатність 

використання; 4) можливість спільного доступу й одночасного поповнення й 

уніфікації бази еквівалентів; 5) можливість автоматичного опрацювання й оптимізації 

бази еквівалентів за допомогою знарядь Google (вилучення повторів, сортування за 

алфавітом, глобальної автозаміни для виправлення помилок, форматування 

еквівалентів тощо); 6) можливість безпосередньо впливати на алгоритм перекладу; 

приміром, якщо потрібно якісь текстові фрагменти (як, скажімо, список літератури) 

залишати без перекладу, достатньо маркувати їх спеціальним символом. 

Згенерований переклад потребує редагування. Втім, у порівнянні з сервісом 

Google Translate, згенерований текст потребуватиме менше виправлень, оскільки часто 

використовувані текстові фрагменти перекладаються за заздалегідь узгодженим 

списком еквівалентів. Перспективним є дослідження помилок, їхніх типів і кількості; 

виявлені закономірності сприятимуть оптимізації алгоритму перекладу. 
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ТИПИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЛУЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Фролова І. Є. (Харків) 

У сучасному перекладознавстві відсутнє чітке розмежування між способами 

перекладу та перекладацькими трансформаціями: різні науковці пропонують 

концепції, в яких оперують одним чи іншим терміном, або ж обома, але при цьому не 

пояснюють відмінностей між позначуваними ними поняттями. Значною популярністю 

відрізняється класифікація В. Комісарова, в якій автор описує три типи 

трансформацій: лексичні, граматичні та лексико-граматичні. Але при цьому науковець 

зазначає, що переклад може здійснюватися шляхом добирання відповідника в 

словнику (за В. Карабаном, словникового або варіантного  відповідником). Це 

твердження дозволяє припустити, що загалом існує два  способи перекладу – 

добирання (словникового/варіантного) відповідника та використання 

трансформацій. 

Під трансформаціями, відповідно до згаданої класифікації, слід розуміти 

відмінності між мовними одиницями тексту оригіналу та тексту перекладу на 

лексичному, граматичному, лексико-граматичному рівнях. 

Єдиним видом, що не можна однозначно віднести до одного чи іншого способу 

перекладу, є калькування. Власне калькування передбачає послідовне добирання  

відповідників, що наближає цей вид перекладу до першого способу, але водночас в 

процесі калькування можливо застосування однієї чи декількох трансформацій, що 

вказує на другий спосіб. Такий стан речей не виглядає дивним, якщо врахувати сучасні 

методологічні настанови гуманітарної науки, зокрема наявність нечітких множин, 

тобто категорій, деякі члени яких перебувають у зоні ядра та завжди входять до складу 

категорії, а деякі члени належать периферії та можуть обіймати різні позиції, в яких 

вони входять, чи не входять до певної категорії.  Калькування, очевидно, є саме таким 

членом нечіткої множини, котрий може «мігрувати» між добиранням відповідників у 

словнику або ж одночасним здійсненням трансформації/трансформацій. 

Серед можливих трансформацій, здійснюваних в процесі калькування, перебуває 

вилучення, яке обумовлене різними причинами та подане різними типами. 
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Першою з причин вилучення є відмінності граматичного ладу вихідної та цільової 

мов. Наприклад, в англо-українському перекладі завжди вилучається артикль, частина 

мови, наявна в англійській та відсутня в українській; вилучаються також англійські 

прийменники, що виконують функцію, ідентичну функції відмінкових закінчень в 

українській. Отже, цей простіший з типів вилучення має суто граматичну природу, що 

дає підстави визначити його як граматичне вилучення. 

У перекладацьких студіях увагу найчастіше зосереджують на вилученні, 

зумовленому іншими причинами, а саме: доцільністю відсутності  в тексті перекладу 

одиниць, надлишкових у семантичному аспекті. Оскільки відсутність таких – 

плеонастичних – одиниць зумовлена також стилістичним чинником, цей тип 

вилучення можна описати як лексико-семантичне та/або лексико-стилістичне. 

Обидва згадані типи  властиві перекладу будь-яких текстів, але існує ще один тип 

вилучення, який може бути наявним лише в художньому перекладі. Йдеться про те, що 

перекладач може вилучати певні елементи та навіть фрагменти тексту оригіналу в 

перекладі. Аналогічним чином, як свідчить попередня розвідка (І. Яценко, І. Фролова), 

може відбуватися і антонімічна трансформація – додавання у текст перекладу 

елементів/фрагментів, що відсутні в тексті оригіналу. Позначивши таке додавання 

терміном «змістове», вважаємо за доцільне цей – третій – тип також визначити як 

змістове вилучення, оскільки пропуск певних мовних одиниць кореспондує з 

опущенням деяких елементів змісту вихідного тексту. 

Причини, що спонукають перекладача вдаватися до змістового вилучення можуть 

бути різними. По-перше, це може бути процес та результат перекладацької творчості 

(О. Ребрій), прагнення перекладача до самовираження у ході здійснення 

лінгвокультурного трансферу. По-друге, причиною може бути наявність цензури, 

через яку текст оригіналу зазнає скорочень (І. Фролова, О. Лапіна) як на рівні окремих 

мовних одиниць, так і на рівні цілих текстових фрагментів. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ МАРКЕРИ ВИРАЖЕННЯ НЕЗГОДИ 

У КОНФРОНТАЦІЙНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

КАЗКОВОМУ ДИСКУРСІ 

Чеботарьова А.О. (Харків) 

Антропоцентрична спрямованість сучасних лінгвістичних розвідок обумовлює 

поглиблений інтерес науковців до людини та її мовлення. Зокрема прагматика 

спілкування та проблематика комунікативного процесу є одними з найбільш 

привабливих аспектів для мовознавчих досліджень.  

Глобальною метою будь-якого комунікативного процесу, у тому числі і між 

казковими дискурсивними особистостями у англомовному казковому дискурсі, є 

досягнення взаємопорозуміння. Суперечності, які виникають під час взаємодії між 

казковими мовцями, створюють бар’єри, які виводять процес спілкування у 

конфліктне русло та перешкоджають вирішенню комунікативних завдань. Перебіг 

комунікативних процесів детермінує ряд прагматичних чинників, серед яких важливе 

місце займає установка на тип комунікації – кооперацію або конфлікт [1, с.137]. Для 

передачі інформації про своє ставлення до комунікативного партнера та інформації 

щодо налаштованості/неналаштованості на комунікативну взаємодію казкові мовці 

використовують комунікативні засоби різної семіотичної природи. Ефективність 

спілкування та досягнення комунікативних цілей забезпечуються завдяки гармонізації 

вербальної та невербальної поведінки казкових співрозмовників. 

З метою гармонізації процесу комунікації та успішного вирішення поставлених 

завдань актуальним є аналіз невербальної поведінки казкових дискурсивних 

особистостей у конфліктних ситуаціях спілкування. За об’єкт розвідки обрано 

невербальні маркери конфронтаційної стратегії спілкування, а предмет складають 

особливості їхнього функціонування у англомовному казковому дискурсі.  

Конфліктне спілкування між казковими мовцями характеризується наявністю 

комунікативних фрагментів із вираженням незгоди, під якою розуміємо усі види 

негативної реакції по відношенню до ініціальної репліки – спростування, заперечення, 

засудження, висловлення невдоволення тощо. Як результат, вона виникає у випадку 
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конфлікту інтересів комунікантів [2, с. 134], викликаючи у казкового адресата досаду, 

роздратування, гнів, презирство та огиду до свого співрозмовника [4]. Така конфліктна 

спрямованість спілкування провокує ворожий настрій казкових мовців відносно один 

одного та впливає на подальший вибір арсеналу невербальних комунікативних засобів. 

У своєму дослідженні розглядаємо кінесичні, проксемічні та просодичні невербальні 

комунікативні компоненти [3], які експліцитно/імпліцитно використовуються 

казковими комунікантами для демонстрації своєї конфліктної позиції.  

Лідируючим у транслюванні казковому адресату незгоди є клас просодичних 

невербальних засобів (42% від загальної кількості комунікативних фрагментів 

конфліктного спрямування), які є влучним засобом для вираження своєї позиції 

невдоволення та індексами негативного стану мовця. У комунікативних ситуаціях при 

вираженні незгоди казковими комунікантами просодичне оформлення супроводжує 

мовленнєві акти констативів/квеситивів / окличні суб’єктивно-оцінні фрази. Такий 

супровід має формат вигуків, викриків, що коливаються від впевненого, саркастичного 

тону до відтінків роздратування або агресії (snapped, cried, said tartly; exclaimed, with 

frightful sarcasm, shouted in the rear).  

Друге місце від загальної кількості комунікативних фрагментів конфліктного 

спрямування при вираженні незгоди посідають кінесичні засоби (39%), які можуть 

функціонувати як у комплексі з вербальними ходами, так і автономно. Комунікативно 

значущими для такого типу спілкування є прямий погляд в очі казковому 

співрозмовнику, статична/динамічна міміка та різка, інтенсивна жестикуляція 

негативної семантики (turned and stared at him, looked sternly, set eyes on; face became 

very stern;shook). 

Проксемічна складова (19%) представлена модифікацією дистанції між казковими 

комунікативними партнерами за рахунок руху-вторгнення в адресатно-особистий 

простір або, навпаки, виходом одного казкового комуніканта з комунікативного 

простору іншого (went away, pretended to be going away; was darting about; swing).  

Отже, у конфліктно спрямованому спілкуванні для вираження незгоди казкові 

комуніканти використовують невербальні маркери негативної конотації, які при 
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недостатній експресивності вербальної складової акцентують вираження несхвалення 

та загострюють конфліктність ситуації.  

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо у дослідженні 

комунікативного стилю казкових мовців з огляду на виконання ними різних 

соціальних ролей.  
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ОБРАЗ ХАРКОВА 1920-х–1930-х РОКІВ 

В УКРАЇНСЬКІЙ АВТОБІОГРАФІЦІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Черкашина Т. Ю. (Харків) 

Одним із складників автобіографічного тексту є автобіогеографія, котра включає в 

себе всі географічні місцевості, які так чи інакше позначилися на життєвому шляху 

автобіографа. Географічний простір, в якому перебував в той чи інший час 

автобіограф, міг значною мірою впливати на нього, адже автобіограф перебував не 

просто в певному визначеному географічному просторі, а й просторі історичному, 

соціальному, культурному. Автогеобіографія кожного автобіографа є унікальною та 

неповторною, проте часом автогеобіографічні маркери різних автобіографів можуть 
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взаємоперетинатися в одному географічному просторі, який стає визначальним для 

тих, хто в ньому знаходиться одночасно. Саме таким став Харків 1920-х – 1930-х років 

для значної кількості тогочасних відомих українських діячів. З Харковом було 

пов’язано багато подій в історії України. Місто пережило революції, громадянську 

війну, інтервенції перших десятиліть ХХ століття. 1919 року більшовики проголосили 

його столицею України, 1923 року цей статус було закріплено офіційно рішенням РНК 

УССР та Президії ВУЦВК й розпочався новий етап розвитку міста. Харків 1920-х 

років увібрав у себе краще, що було на той час в Україні. В одному місті в один час 

були зібрані непересічні постаті, творці нової інтелектуальної, культурної реальності. 

Місто парадоксально поєднувало в собі дві взаємопротилежні сторони. З одного боку, 

всесильний державницький апарат, представлений численними урядовими 

установами, органами безпеки, промисловими управліннями, професійними спілками, 

які регламентували та жорстко контролювали побудову нового постреволюційного 

радянського життя. З іншого боку, розвій вільного інтелектуального, мистецького 

життя, яке, своєю чергою, теж творило нову реальність. Згадки про столичний Харків 

знаходимо у багатьох автобіографів. Частина з них (як, наприклад, Майк Йогансен, 

Юрій Шевельов) були корінними харків’янами, нова історія міста творилася на їх очах 

і у своїх автобіографічних творах вони могли порівняти життя Харкова різних періодів 

його існування. Інші автобіографи (як, наприклад, Володимир Ґжицький, Докія 

Гуменна, Василь Минко, Юрій Смолич, Василь Сокіл, Володимир Сосюра) приїхали в 

Харків, коли він став столицею України, тому їх автобіографії рясніють згадками про 

перше знайомство з містом, про перші враження від нього.  

Значну роль в літературному житті тогочасного Харкова відігравали Будинок 

Блакитного, Селянський будинок, квартал під умовною назвою «Літературний 

Ярмарок», літературні локуси, які є згадуваними майже в кожній автобіографії.  

Наприкінці 1920-х років «квартирне питання» стало важливим для тогочасних 

письменників, які в основній своїй масі ютилися по зйомним кімнатам чи були 

«ущільнені» в комунальних квартирах Харкова. У середині 1920-х років письменники, 

що мешкали тоді в Харкові, звернулися до уряду з проханням побудувати їм 
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кооперативний будинок. 1930 року будівництво було завершено й 66 квартир 

отримали своїх перших власників. Будинок був споруджений у формі літери С через 

що отримав назву «Слово». Серед перших мешканців будинку «Слово» були 

передусім письменники, поети, драматурги, художники, композитори, актори, люди, 

які добре один одного знали, які разом творили нову реальність.  

Вільний розвиток літератури та мистецтва протривав до кінця 1920-х років і вже 

1930 року державна система почала посилювати каральні міри. Один за одним почали 

відбуватися гучні публічні судові процеси, учасників яких звинувачували в 

шпигунсько-шкідницькій контрреволюційній діяльності. Згортаються 

експериментальні театральні постанови, ліквідуються літературні організації, 

скорочується кількість літературних газет, журналів, альманахів, починаються відкриті 

для публіки партійні «чистки», під час яких звинувачений визнавав прилюдно всі свої 

гріхи перед радянським суспільством.  

 

 

ETHICS OF MINDFULNESS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES: 

A MULTIMODALITY DIMENSION 

Outkina G.F., Shamaieva Iu.Iu. (Kharkiv) 

Ethics, including the currently essential ethics in linguodidactics, is at least two basic 

things [1; 2]. First, ethics refers to well-founded standards of right and wrong that prescribe 

what humans ought to do, usually in terms of rights, obligations, benefits to society, fairness, 

or specific virtues, including human rights like the right to life, the right to freedom from 

injury, and the right to privacy. Such standards are adequate standards of ethics because they 

are supported by consistent and well-founded reasons. 

Secondly, ethics refers to the study and development of individual ethical standards [2]. 

Norms can deviate from what is ethical. So, it is necessary to constantly examine one's 

standards to ensure that they are reasonable and well-founded. Ethics also means, then, the 

continuous effort of studying our own moral beliefs and conduct, and striving to ensure that 
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we as language teachers help to shape our students, to motivate them to live up to standards 

that are reasonable and solidly-based. 

In the present work, focused on ethics of mindfulness in the context of teaching and 

learning foreign languages from the point of view of multimodality, a special emphasis is 

laid on linguodidactic mindfulness ethics for the sake of peace as our teaching practice 

shows, for Ukrainian youth, including many students we teach, the war experience since 24 

February 2022 has caused an increased prevalence of stress disorders, grief, depression, 

phobias, anxiety, trouble sleeping, eating properly, concentrating; dramatic changes in 

academic and personal performance, hopelessness, uncontrollable aggression. Given the 

current tragic armed conflict events in our country, the topicality of our study, which is 

carried out within the methodological framework of cognitive and social-emotional learning 

paradigms is explicit, as well as its theoretical and practical significance. This project is 

aimed at revealing the linguodidactic potential of ethics of mindfulness as a wartime coping 

strategy that foreign language students should be taught to better deal with pervasive war 

traumatic stresses. 

To get the above aim realized, we have developed a special algorithm, according to 

which the following three key tasks have been completed. First, the status of mindfulness as 

a wartime coping strategy for foreign language students has been substantiated in terms of 

social-emotional learning and the cognitive approach in teaching foreign languages.  

Second, with a view to enhancing foreign language learning for war affected students, a 

matrix model to implement verbally and non-verbally represented mindfulness ethics as a 

coping mechanism in the corresponding need-oriented FL environment has been created. The 

model suggested embraces such aspects as problem-focused, emotion-focused, avoidance 

and faith-based linguodidactic activities with an emphasis on the multimodal nature of 

mindfulness across listening, speaking, writing, and reading skills, enabling teachers to 

develop any facet of mindfulness or a cluster of such facets through practicing one or more 

skills, depending on language learning students’ emotional state, their technical facilities 

while learning online and specific wartime circumstances that vary from class to class. 
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Finally, to make teaching ethics of mindfulness to foreign language students more 

successful and for students to feel better, more secure and confident on the path of regaining 

and preserving both outer and inner security after exposure to the trauma of war, the 

specifically multimodality essence of mindfulness ethics has been highlighted through 

specially designed listening, writing, reading, speaking, and multilevel perception 

enrichment activities. 

To sum it up, what has been done has clearly proved that systematic social emotional 

learning and cognitive linguodidactic practices of teaching ethics of mindfulness to foreign 

language students who go through war crisis (post)-traumatic stress disorders, have 

considerable linguodidactic and psychological implications that lead to an increase in 

students’ language progress rates with refining verbally and non-verbally actualized modes 

of perception. The perspective here is to enrich the outcomes obtained interculturally, turning 

to bigger international audiences through teaching foreign languages to cope with wartime 

stresses and challenges for the sake of peace. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНІСТЬ У МЕДІАДИСКУРСІ 

Шевченко В.О. (Харків) 

Зростаючий інтерес до мультимодальності за останні два десятиліття висунув на 

перший план  нагальне питання про те, якою є мультимодальність у медіадискурсі і як 

її потрактовують різні дослідницькі традиції. Як підкреслили Джуітт, Беземер і 

О’Халлоран, мультимодальність базується на дуже складній і потенційно 

проблематичній методології [4]. На цьому тлі вивчення мультимодальних 

властивостей засобів масової інформації є своєчасним дослідженням, націленим на 
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пошук основних підходів до мультимодального медіадискурсу – його ключових 

концептів, впливу стратегій дискурсу та методів їх аналізу. 

Мультимодальний аналіз має довгу історію [3; 5]. Останнім часом актуальні 

питання мультимодальних досліджень позначаються відходом від традиційних 

дисциплін, які займаються суто мовою або іншими індивідуальними окремими 

семіотичними модусами. Донедавна існували три основні підходи до 

мультимодальності: системна функціональна лінгвістика (SFL), соціальна семіотика 

(SS) і конверсаційний аналіз (CA). Кожен з них по-різному трактував соціокультурну 

перспективу щодо дискурсу, спілкування та (взаємо)дії. Однак новітні розробки у 

сфері мультимодальності залучають поняття конструювання смислів (meaning-making) 

[4; 5], яке поєднує ці три підходи. 

Сьогодні виопрацьовано ще п’ять підходів до мультимодальності, а саме 

геосеміотика, мультимодальний аналіз (взаємо)дії, мультимодальна етнографія, 

мультимодальний аналіз корпусів та мультимодальний аналіз сприйняття [4]. Вони 

базуються на попередніх підходах та інших дослідницьких традиціях, таких як теорія 

опосередкованого дискурсу, дослідження соціальної взаємодії тощо. Серед них 

геосеміотика  у теоретичному плані доповнює і розширює методику врахування 

соціальних артефактів шляхом аналізу конструювання смислів у фізичних, соціальних 

і культурних контекстах; тоді як мультимодальний корпусний аналіз є більш 

емпірично орієнтованим і слугує радше перевірці мультимодальних теорій (або 

гіпотез). У цьому відношенні ці підходи є «відповідями на усвідомлення обмеженості 

певного методу чи концепції у сфері мультимодальності» [4, с. 129]. 

Нові ключові трактування мультимодальності [1; 2; 4] можна підсумувати 

відносно медійного дискурсу таким чином: 

(1) домінування лінгвального над іншими семіотичними ресурсами є 

неадекватним для поясненнях смислотворення, адже кінцевою метою є розуміння 

конструювання смислів цілісною системою окремих ресурсів; 

(2) створення знаків є вмотивованим соціальним процесом, що наголошує на 

активності творців знаків у їх локальному використанні для конструювання смислів. У 
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цьому сенсі аналіз має зосереджуватись на залежних від контексту модальних 

ресурсах, доступних для виробників знаків; 

(3) предмет першочергової уваги дослідників мультимодальності медіадискурсу 

змінюється від переважного фокусування на послідовній організації семіотичних 

ресурсів до фокусу на їх одночасній взаємодії. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ УКРАЇНА У ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛІ 

 “THE NEW YORK TIMES” 

Шевченко І.С. (Харків) 

Дослідження присвячене встановленню семіотичних засобів актуалізації концепту 

УКРАЇНА в англомовних соціальних мережах. Повномасштабна військова агресія Росії 

проти України 2022 стала найбільшою після ІІ світової війна на території Європи і 

отримала широке висвітлення в світових мас-медіа, а одна з найбільш відомих якісних 

газет США – The New York Times – вже в перші дні війни створила окремий телеграм-

канал t.me/nytimes (https://t.me/nytimes) для висвітлення перебігу війни Росія-Україна. 

Цей мультимодальний політичний медіа-дискурс, що має більше 100 тис. підписників, 

обрано за об’єкт вивчення. Метою розвідки є виявлення окремих семіотичних ресурсів 

– вербальних, графічних, аудіальних та кінематографічних, – що реалізують концепт 

УКРАЇНА та встановлення їх конфігурацій, що конструюють різні смисли у цьому 
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телеграм- каналі. Матеріал дослідження складають такі формати постів: 1560 текстів з 

їх заголовками, 1800 зображень, 63 відео і 1336 лінків-посилань, отриманих шляхом 

наскрізної вибірки з телеграм-каналу.   

Теоретичною основою цього дослідження є лінгвокогнітивний [4], когнітивно-

семіотичний [1], та мультимодальний [2] підходи у політичній медіа-лінгвістиці. 

Аналізовані полісеміотичні пости і реакції на них підписників телеграм-каналу ми 

визначаємо як мультимодальний політичний дискурс яскраво вираженого 

інтерактивного характеру. Вони сукупно конструюють образ України – борця за свою 

незалежність – у картині світу англомовного читача.  

Отримані дані свідчать, що семіотичні ресурси – вербальні (текстові), графічні 

(фото), аудіальні та синематографічні (відео) і гіпертекстові (посилання-лінки) – здатні 

по-різному конструювати інформацію, підсилювати промінантність окремих елементів 

за рахунок різних конфігурацій поєднання форматів постів. Спираючись на доробок 

Дж. Лакоффа і М. Тернера щодо розгортання інформації у термінах акцентуації, 

нарощування, поширення, зіштовхування [3], у дослідженні визначено найбільш 

типові для постів телеграм-каналу конфігурації форматів, які вплинули на 

максимальну кількість користувачів (за свідченням їх емодзі-реакцій). 

Найбільш частотною конфігурацією форматів постів телеграм-каналу The NYT, 

що актуалізують концепт УКРАЇНА є текст + зображення (image) + посилання на 

інший сайт (link). Як правило, зображення акцентує смисл, вербалізований текстом, а 

лінк слугує засобом нарощування і поширення вербально реалізованого смислу. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСКУРС ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

ПІД КУТОМ ЗОРУ ЕКОЛІНГВІСТИКИ 

Шпак О. В. (Харків) 

Аналіз способів контактування, мовленнєвих й немовленнєвих засобів 

комунікативних контактів у різних типах дискурсу під кутом зору еколінгвістики 

уможливлює розуміння спілкування як такого, що є екологічним або неекологічним. 

Актуальність роботи – в еколінгвістичному вивченні британського педагогічного 

дискурсу, визначенні культурних домінант, традицій  та еко-норм мовленнєвої 

поведінки англомовних викладачів та студентів.  

Тож, об’єктом дослідження є британський педагогічний дискурс, а предметом – 

екологічність способів і засобів контактування суб’єктів цього типу дискурсу в 

британських закладах освіти. Метою роботи є виявлення ознак екологiчностi 

комунікативних контактів педагогів та їх студентів.  

У 1990 році Майкл Халлідей порушив питання взаємодії мови, навколишнього 

середовища, соціуму, й домінантного екологічного контексту, в якому соціум 

розвивається. З того часу наука еколінгвістика досліджує проблеми мови людини у 

суспільстві. 

Педагогічний дискурс характеризується параметрами інституційності: - учасники, 

що представлені викладачами та студентами; - певна комунікативна мета – надання і 

отримання знань, умінь та навичок; - хронотоп, що обмежується лекцією, практичним 

або лабораторним заняттям, семінаром, конференцією, колоквіумом, практикумом 

тощо.  
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Основу ефективного контактування створює дотримання носіями англомовної 

культури певних екологічних норм спілкування, традицій та ритуалів, суть яких у 

посиленні комунікативної позиції адресанта та відмови від ідеї послаблення 

комунікативної позиції адресанта. Однією з рис екологічності педагогічного дискурсу 

Великої Британії є зв’язок з комунікативною категорією ВВІЧЛИВІСТЬ: “contact” – 

“tact”,  що досягається за рахунок уникання уживання лексики з негативною або 

зниженою конотацією або обсценної лексики, залучення до дискусії табуйованих тем, 

уживання висловлень у функціях негативної оцінки або приниження, порушення 

моральних, етичних, соціальних норм, відмови від жестів, рухів, що є зайвими, 

недоречними, або неввічливими, ігнорування підтримки комунікативного ходу, тощо. 

Еко-специфіку цього статусно-орієнтованого типу дискурсу, яким є британський 

педагогічний дискурс, складають  чітко прописані дисциплінарні рамки, інституційні 

ролі викладачів і студентів та тональність їх спілкування. Невелике різноманіття 

вербальних й невербальних засобів контакту у фазах встановлення, підтримання та 

розмикання визначається  ритуалізованістю і формальністю його характеру.  

Серед принципів екологічності: спонукання та прагнення до 

(само)вдосконалення і високої працездатності; терпіння й натхнення викладача, його 

уміння зацікавити та утримувати увагу студента, повага до викладача з боку студентів 

тощо. Еко-спрямованість виражена словом як найважливішим інструментом 

підтримання спільності та унісонністю комунікативних контактів суб’єктів цього 

дискурсу, направлених на гармонійний процес надання й отримання знань та розвиток 

взаєморозуміння в аудиторії.  

 

 

ПОСТНЕКЛАСИЧНИЙ ВИМІР МОВИ 

Щигло Л.В. (Суми), Федірко В.В.(Конотоп) 

На постнекласичному етапі розвитку науки широкого застосування набуває теорія 

фрактальності, що уможливлює експлікувати простір не лише як лінійний та 

нелінійний, утім, і як фрактальний (дробовий). До того ж зазначена теорія сприяє 
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формуванню універсальної наукової картини світу, оскільки дозволяє переосмислити 

погляди на навколишній світ. Варто зазначити, що фрактальність змінює наше 

уявлення не лише щодо геометричних параметрів простору буття, природних та 

неприродних об’єктів, але й буття загалом. Також динамічний хаос, у свою чергу, 

надає поштовх до вивчення зазначених об’єктів у часі та просторі. Звідси, 

фрактальність виступає універсальним параметром буття в цілому, а не його 

своєрідним прецедентом. 

З точки зору класифікації виокремлюються такі фрактали: геометричні (лінійні), 

алгебраїчні (нелінійні) та стохастичні (випадкові). Зокрема, геометричні фрактали, з 

яких саме розпочалася еволюція фракталів, досліджувалися математиками ХХ 

століття. Ці фрактали є найнаочнішими, оскільки в них одразу видно самоподібність. 

У двомірному вимірі такі фрактали уможливлюється отримати, якщо задати деяку 

ламану, що називають генератором.  

Алгебраїчні фрактали є найчисельнішою групою фракталів, які отримують за 

участі нелінійних процесів в n-мірних просторах. Найбільш вивченими є двомірні 

процеси. До того ж задля інтерпретації нелінійного ітераційного процесу, як 

дискретної динамічної системи, використовується термінологія теорії цих систем: 

фазовий портрет, ат трактор тощо. 

Стохастичні фрактали можуть бути згенеровані, коли в процесі ітерування 

уможливлюється випадково змінювати будь-які параметри.  До того ж формуються 

об’єкти, що подібні природнім – дерева, зламані лінії берега, гори тощо. Двовимірні 

стохастичні фрактали використовуються з метою моделювання рельєфу місцевості та 

поверхні моря, зокрема, саме за цим принципом працює більшість програм 

моделювання. Приміром стохастичних фракталів може бути траєкторія броунівського 

руху на площині та у просторі. Варто додати, що завдяки втручанню у процес 

генерації випадкових чинників, їх сукупність, дозволяє згенерувати неповторний 

візерунок будь-якого явища або процесу [2]. Унаочненням класифікації фракталів 

слугує рисунок 1. 
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1.        2.       3.  

 

Рис. 1. Класифікація фракталів: 1. Алгебраїчний фрактал. 2. Геометричний       

фрактал. 3. Стохастичний фрактал. 

  

Як відомо, класична лінгвістика постулює мову як лінійну, одновимірну систему з 

наявним континуумом лексичних одиниць, що взаємодіють між собою за конкретними 

правилами. Утім, теорія фрактальної лінгвістики, яка перебуває на теперішній час на 

етапі формування, констатує, що мова розвивається подібно природним стохастичним 

фракталам, тобто динаміка розвитку мови порівнюється з деякими властивостями 

фракталів, де самоподібність є основним принципом її  організації. Підкреслимо, що 

самоподібність притаманна усім фракталам, під якою розуміють чітку рекурсивність 

компонентів за будь-якого масштабу розгляду. Фрактал є геометричною фігурою, 

кожна частина якої може бути приблизно зменшеною копією цілого. До того ж 

фрактали зберігають свою конфігурацію незалежно від використовуваного масштабу, 

утім, за зменшення або збільшення шкали розмірності відображується більш детальна 

інформація. У мові також наявні базові патерни, що переформатовуються в більш 

довгі ланцюжки рекурентних висловлювань, кожен рівень яких є більш складним за 

попередній. Фрактали не обмежуються лише властивістю самоподібності, для них 

характерними є також такі властивості, як нерегулярність (неправильність) та 

фрактальна розмірність. Учені засвідчують, що основні властивості фракталу 

притаманні й мові [4].  
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Як нам уявляється, для дослідження мовної системи та її підсистем можливим є 

застосування фрактально безмасштабно мережевого підходу, що фокусується на 

вивченні мови як нелінійної ієрархічно кластеризованої безмасштабної мережі з 

фрактальними властивостями, що здатна до реконфігурації та розширення [3]. 

Науковці сьогодення наголошують, що в умовах інтеграції Українського 

дослідницького простору до Європейського дослідницького простору домінантними 

компонентами наукових інновацій повинні виступати мультидисциплінарність, 

міждисциплінарність і трансдисциплінарність [1]. Сподіваємось, що теорія 

фрактальної лінгвістики, в основу якої закладено міждисциплінарний фундамент все 

більше набуватиме витків розвитку, зацікавленості учених та знаходитиме реалізацію 

у міжнародних міждисциплінарних наукових проєктах.  
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INTERACTIVE TOOLS FOR TEACHING 

PROFESSIONAL VOCABULARY ON-LINE 

Yurchenko V. (Kharkiv) 

While some scholars think that linguistic training should be unbiased or grammatically 

biased [2], other strongly believe that teaching English, in particular, English for specific or 
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professional purposes (ESP/EPP) should have lexical bias. [1] For teachers adhering to this 

point of view it is extremely important to deepen and diversify the process of teaching 

vocabulary, while following the requirements of the generally accepted method. For this 

purpose they may use modern interactive on-line tools making their students more involved 

and motivated. This paper aims at describing the technical possibilities of such tools and 

their application at different stages of the vocabulary teaching process.  

Among all kinds of on-line tools for teaching English the interactive whiteboard Miro 

[3], which provides an opportunity for simultaneous work of the teacher and a number of 

students, seems to be the most multifunctional and flexible, so it can be used at all the stages 

of the teaching process.  

At the stage of presentation it gives the opportunity to introduce new vocabulary both in 

a traditional way, presenting new words and expressions and their transcription, and in an 

innovative way, using different images, photos, collages and recordings for the visual and 

audio- presentation.  

At the stage of studying the meaning of new words and expressions Miro allows to 

match the terms to their definitions, to examine the context in different texts, to group and 

regroup the words, to find opposites and synonyms.  

At the stage of practical use of new vocabulary students have possibility to insert new 

words and expressions into texts, to distinguish between correct and incorrect ways of using 

terms. With the help of Miro they can also construct mental maps to chose all possible 

combinations of the words and create collocations. 

From the technical point of view Miro allows using textual inscriptions, stickers, 

pointers, highlighters, icons and sound. It allows exporting materials from other web-sites, 

watching you-tube videos. Also it is highly compatible with different applications among 

which Wordwall and Quizlet are undoubtedly worth mentioning.  

Wordwall is a popular on-line resource based on the idea of an eponymous literacy tool, 

representing ‘a collection of words which are displayed in large visible letters on a wall, 

whiteboard or other display surface in a classroom’ [5]. In real life word walls usually allow 

to work over pronunciation, spelling, definitions when teaching vocabulary. Their virtual 



151 

 

counterpart [6] may also be used for these purposes, although the range of its functions is 

much wider. It allows teachers to create a number of exercises from the most typical, such as 

“give the definition to the term” or “fill the gaps” to the rarest, such as an etymological quiz. 

The incontestable advantage of Wordwall is its ergomomic design, allowing to use the same 

lexical material, meanwhile diversifying the forms of its presentation. Using Wordwall 

provides excellent opportunities for creating easy and exciting warming-up and back-pocket 

activities.   

Another popular on-line resource named Quizlet [4] is based on the idea of using cards 

with words and expressions for different purposes, such as word selection and combination, 

rote rehearsal, spelling practice. This application can be recommended to students for their 

individual homework. It also can be used to organize vocabulary test control during on-line 

classes. 
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ В 

УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО СИНХРОННО-АСИНХРОННОГО НАВЧАННЯ 

Яценко І. М. (Харків) 

Під час війни починати дистанційну роботу з першокурсниками є певним 

педагогічним викликом, поміж іншим. Робота за замовчуванням передбачає 
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нестабільність інтернет-підключень, велику кількість пропусків занять з об’єктивних 

причин, що на початковому етапі мовної підготовки становить велику проблему 

накопичення лакун у недосвідчених студентів та уповільнення формування перших 

навичок, перш за все фонетичних. Серед інших складнощів в цьому контексті: задача 

фіделізації нових студентів, динаміка рутини, урізноманітнення вправ та завдань. 

Вимушене застосування асинхронних способів роботи потребує використання 

онлайн-інструментів для виконання аудиторної та домашньої роботи в можливий для 

студентів період часу. Таку роботу полегшує, наприклад, спільний доступ до гугл-

документу, де зібрані граматичні та лексичні таблиці, або матеріали з усної практики, 

що дозволяють поступове наповнення, систематичність вивчення та повторення. 

Гарним інструментом для асинхронної усної роботи є голосові повідомлення в 

телеграм, які дозволяють набувати індивідуальні навички читання та фонетики у 

відстроченому діалозі з викладачем, не гаючи загального часу групи. Записування на 

відео, з заплющеними очима, вивчених напам’ять відмінювань неправильних дієслів, 

переказів текстів також можна робити у вільний від тривог та відключень світла час. 

Викладач при цьому теж має можливість провести корекційну роботу за записати 

персональні голосові фідбеки у довільний час.  

Частою проблемою дистанційного навчання є ризик нелегітимних переписувань, з 

якими викладачі намагаються боротися через встановлення відео контролю. Можна 

запропонувати також стимулювати студентів до регулярної роботи шляхом 

систематичних усних швидких опитувань, наприклад, перекладів лексики, 

словосполучень, невеликих речень; частою зміною активностей, варіюванням форм 

роботи. Кімнати в зум, наприклад, дозволяють створювати групи, пари та трійки для 

творчої та динамічної усної роботи в горизонтальному спілкуванні між студентами. 

Мотивацію та згуртованість студентів завжди підвищують творчі роботи, 

наприклад, коментовані фотопрезентації своєї сім’ї, друзів, рідних українських міст та 

містечок. Традиційний колоквіум «Романські мови та цивілізації» кафедри романо-

германської філології вже четвертий рік поспіль надає студентам можливість виявити 

акторські, художні, сценарні таланти і наснагу дослідників лінгвокраїнознавчої 
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інформації, з метою створити креативний відеоролик та заробити додаткові рейтингові 

бали. 

З боку викладача в таких суворих умовах початку університетського навчання 

вимагається велика увага та повага до особистості кожного студента, незмінна 

доброзичливість та позитивна енергійність, гнучкість та здатність адаптуватися до 

несприятливих умов, готовність витратити зайвий час та надати кожному студенту 

шанси пробувати та помилятись, аби долати складнощі та досягати успіхів. 
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